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Zamawiający                                                                                 Krzeszowice 30.05.2022 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o.                     

Ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice  

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

  

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa urządzeń fotowoltaicznych  

o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową zewnętrznej instalacji 

elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice, j. e. 120606_4 

Krzeszowice, w Krzeszowicach” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 5/TO/2022 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. Poniżej 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1.   

Wnosimy, aby to odbiór częściowy był do dnia 30.09.2022.r. oraz aby był rozumiany jako 

wykonanie kompletnej instalacji oraz jej próbne uruchomienie. Ze względu na trudne warunki 

gruntowe oraz dłuższy czas oczekiwania na niestandardowy system montażowy wykonanie 

instalacji w tak krótkim czasie wyznaczonym przez Zamawiającego może okazać się 

niemożliwe.   

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający podtrzymuje terminy wykonania zamówienia zapisane w swz. 

 

Pytanie nr 2.  

Wnosimy o zwiększenie możliwości wykonania prac przy użyciu podwykonawców np. do 

wykonania instalacji odgromowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji odgromowej przez Podwykonawców, 

jednocześnie informując, że nie jest to kluczowa część zamówienia. 

 

Pytanie nr 3.  

Wnosimy o rezygnację  z wymagania wykonania instalacji odgromowej. Nie jest ona 

wymagana przepisami prawa.  

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z instalacji odgromowej.  

Pytanie nr 4.  

Wnosimy, aby wycinka istniejących krzewów ozdobnych oraz przygotowanie terenu budowy 

była po stronie Zamawiającego.  
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Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający deklaruje usunięcie krzewów ozdobnych we własnym zakresie. 

Przygotowanie terenu budowy jest po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 5. 

Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o innej mocy, przy zachowaniu przewidzianej 

w projekcie ilości. Zwracamy uwagę, iż zwiększenie mocy paneli fotowoltaicznych spowoduje 

zmniejszenie ilości paneli z zachowaniem warunku mocy całkowitej DC w zakresie od 98,28 

kWp do 99,96 kWp.  

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje mniejszą ilość paneli, dla których łączna 

moc instalacji będzie w przedziale 98,28 kWp do 99,96 kWp. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący ilości paneli oraz ich sumarycznej mocy 

przedstawiony w swz.  

Pytanie nr 6.  

Prosimy o potwierdzenie, że w par. 1 ust. 2 pkt. g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, prób, i testów zgodnie z obowiązującą normą 

PN-EN 62446-1:2016-08. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu, pozostawia zapis w 

dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 7.  

W paragrafie 1 pkt.1 Zamawiający określa budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej na części 

dz. nr 1819,1822,1823. Proszę o potwierdzenie, że ten zapis dotyczy zakresu opisanego w pkt. 

1.5. projektu technicznego branży elektrycznej, tj.: 

“Projekt przewiduje: 

1. Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp w ilości 216 sztuk. Łączna moc 

zainstalowana DC: 98,28 kWp 

2. Montaż falowników fotowoltaicznych o mocy 25 kW w ilości 2 sztuki oraz 20 kW w 

ilości 2 sztuki na konstrukcji bezpośrednio pod modułami fotowoltaicznymi. Łączna moc 

zainstalowana AC: 90 kW. 

3. Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy niskiego napięcia. 

4. Kabli niskiego napięcia AC pomiędzy: 

a. falownikami, a rozdzielnicą niskiego napięcia oraz 

b. między rozdzielnicą a budynkiem energetycznym. 
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Kable będą ułożone bezpośrednio w ziemi oraz w istniejącej kanalizacji kablowej. 

5. Kabli niskiego napięcia DC pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, a falownikami. 

6. Okablowania strukturalnego. 

7. Uziemienia konstrukcji wsporczej.” 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający potwierdza przedmiotowy zapis  umowy. 

Pytanie nr 8.  

Wnosimy o zmianę par.1 pkt 2 zapisu “wszelkie niezbędne prace” na “następujące prace”. 

Wymieniony później zakres prac jest bardzo ogólny a jego zakres jest dokładniej określony w 

pozostałych załącznikach do postępowania jak projekty techniczne czy przedmiar.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu, pozostawia zapis w 

dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 9.  

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem bieżącej obsługi geodezyjnej Zamawiający nie 

będzie wymagał stałej obecności geodety w trakcie montażu przedmiotu umowy, co nie jest 

wymagane przepisami prawa.  

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

 

Zamawiający informuje, że obecność obsługi geodezyjnej podczas realizacji zadania 

powinna być zgodna z przepisami prawa. 

Pytanie nr 10.  

Wnosimy o usunięcie zapisu par. 1 pkt. 2g zapisu “i/lub wymaganych przez zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru”. Zamawiający powinien określić dokładny zakres prac, na podstawie 

którego Wykonawca przygotuje i złoży ofertę w postępowaniu przetargowym. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 11.  

Wnosimy o ustalenie terminu 10 dni roboczych na dostarczenie przez Wykonawcę  

dokumentów określonych w par. 1 ust.. 2 pkt. f. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 
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Pytanie nr 12.  

Prosimy o dodanie w par. 2 pkt 5 następującej treści: "zapewnienia zasilania terenu budowy w 

niezbędne media i zapłaty za zużycie tych mediów" 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 2. 

 

Pytanie nr 13.  

Wnosimy o usunięcie zapisu par. 4 ust. 1 pkt 3. ponieważ obowiązek zasilania terenu budowy 

w niezbędne media oraz zapłata za media winna spoczywać na Zamawiającym a nie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 ust. 1 pkt 3. 

 

Pytanie nr 14. Wnosimy o usunięcie w zapisach Umowy par. 4 ust. 1 pkt 4 ponieważ 

zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej nie jest wymagane przepisami prawa w trakcie 

realizacji instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 ust. 1 pkt 4. 

 

Pytanie nr 15. Prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć terenu 

budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( par. 4 ust. 1 pkt 5)  

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że teren budowy powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby 

urządzenia oraz materiały budowlane przeznaczone do realizacji zamówienia jak i 

przedmiotowy teren  nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i obiektów na COŚ Krzeszowice 

oraz nie uległy uszkodzeniu. 

Pytanie nr 16. Wnosimy o usunięcie w zapisach Umowy par. 4 ust. 1 pkt 6 ponieważ 

prowadzenie bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/ 

geologicznej  nadzoru geologicznego nie jest wymagane przepisami prawa w trakcie realizacji 

instalacji fotowoltaicznej 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 4 ust. 1 pkt 6. 

 

Pytanie nr 17. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów w par. 4 pkt 2. zgodnie z pytaniem nr. 6.   
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Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 18. 

 Wnosimy, aby w terminie do dnia do 30.06.2022.r ( par. 6 ust. 1. pkt 1.) Wykonawca był 

odpowiedzialny za wykonanie montażu przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości odbioru 

przez Wykonawcę do Zamawiającego.  

Zwracamy uwagę, iż Wykonawca nie ma wpływu na działania i terminy prac za które jest 

odpowiedzialne dane OSD. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zamawiający informuje, że w § 6 ust. 1. pkt 1 nie ma wskazanej daty. Wniosek jest 

bezprzedmiotowy. 

 

Pytanie nr 19. W związku z powyższym pytaniem, prosimy o przedłużenie terminu montażu 

instalacji fotowoltaicznej do minimum 8 miesięcy. Przed przystąpieniem do realizacji 

Wykonawca będzie musiał: wykonać i uzgodnić Projekt Wykonawczy z OSD (ok. 3-7 

miesięcy); dokonać montażu przedmiotu umowy (ok 4 tygodni); dokonać pomiarów i testów 

(ok. 3 tygodnie); a także dokonać uruchomienia przedmiotu umowy przez automatykę oraz 

OSD (ok. 1 miesiąc). 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zamawiający podtrzymuje terminy wykonania zamówienia zapisane w swz. 

 

Pytanie nr 20. 

Wnosimy o usunięcie par. 6 ust. 1. pkt 2 ponieważ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie 

jest konieczne dla instalacji fotowoltaicznej. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w § 6 ust. 1 pkt 2. 

 

Pytanie nr 21. 

W zapisie par. 6 ust. 4 pkt. 1. lit. c wnoszę o zmianę “wszelkich prób” na “wszelkich 

niezbędnych prób”. 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 4 pkt 1 lit c) na następujący; 

„Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone,  że Przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego 

ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób”. 
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Pytanie nr 22. 

Wnosimy o zmianę zapisu par. 4 pkt. 1. lit. e aby termin zakończenia robót przez Wykonawcę 

był liczony do momentu zgłoszenia gotowości do odbioru. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Wniosek jest bezprzedmiotowy.  § 4 umowy nie traktuje o terminach. 

Pytanie nr 23. 

Wnosimy, aby w par. 8 pkt. 2 został określony termin 5 dni roboczych na odniesienie się 

Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo.   

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający zmienia zapis w § 8 ust. 2  na następujący; 

„Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo  w terminie 5 dni roboczych, której przedmiotem są roboty budowlane, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego”. 

 

Pytanie nr 24. 

Wnosimy o usunięcie zapisów w par. 8 pkt. 3 “uwzględniający wszelkie zastrzeżenia 

Zamawiającego”. Zwracamy uwagę iż jest to umowa w szczególności zawierana między 

Podwykonawcą a Wykonawcą.   

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w § 8 ust. 3 umowy. 

 

Pytanie nr 25. 

Wnosimy o usunięcie zapisów w par. 11 ust. 2 “Wykonawca udziela gwarancji jakości na 

Przedmiot niniejszej umowy w tym w szczególności na dokumentację projektową, wykonane 

roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres .... lat licząc od dnia następnego po 

dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.” 

Zwracamy uwagę iż to Zamawiający dostarcza dokumentację projektową tak jak: projekt 

budowlany oraz warunki przyłączenia. Wykonawca nie powinien być odpowiedzialny za prace, 

których nie wykonał.   

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający zmienia zapis w §11 ust. 2  na następujący; 

„Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy w tym 

w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 

…. lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych otrzymanych od producentów 

instalowanych urządzeń (w tym w szczególności paneli) oraz dokonać cesji wierzytelności 

z tych gwarancji na Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego”.  
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Pytanie nr 26. 

Wnosimy, aby w par. 11 ust. 4.pkt 1 Strony umowy ustaliły termin do spisania protokołu 

dotyczącego istnienia wady. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w § 11 ust. 4 pkt 1 umowy. 

 

Pytanie nr 27. 

Wnosimy, aby w par. 11 ust. 4.pkt 3 usunięcie wad przez Wykonawcę zostało pisemnie 

potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w § 11 ust. 4 pkt 3 umowy. 

 

Pytanie nr 28. 

Wnosimy o rezygnację z zapisu w par. 11 ust. 6 dotyczącego biegu terminu gwarancji na nowo 

w przypadku dokonania istotnych napraw. Określenie: istotnych napraw” jest pojęciem bardzo 

szerokim i może być różnie interpretowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

1. Zamawiający zmienia zapis w §11 ust. 6 na następujący; 

„Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie 

mógł z przedmiotu umowy korzystać”. 

 

Pytanie nr 29. 

Wnosimy o usunięcie zapisu z par. 11 ust. 7  “Jednakże w razie wykonywania przez 

Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 

ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia  Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od 

dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie”  

Zwracamy uwagę, iż nie wszystkie wady mogą wynikać z winy Wykonawcy, w związku z 

czym zapis ten jest znaczącym ryzykiem dla Wykonawcy.   

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  w § 11 ust. 7 umowy. 

 

Pytanie nr 30. 
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Wnosimy o wyjaśnienie par 11 ust. 8. ponieważ zapisy tego punktu nie są spójne a dodatkowo 

odnoszą się do Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa 

Zamówień Publicznych natomiast postępowanie jest w trybie przetargu ofertowego o wartości 

zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach PZP. Postępowanie jest prowadzone 

bez zastosowania Ustawy PZP. 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Zamawiający zmienia zapis w §11 ust. 8 na następujący; 

„Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem eksploatacji. Z tych względów Wykonawca 

oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraźnych napraw 

zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej umowy - przez profesjonalny inny podmiot, nie będzie stanowiło podstawy 

do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji”. 

 

Pytanie nr 31. 

Wnosimy o usunięcie zapisów par. 12 ust. 1 pkt. e. gdzie nieobecność na spotkaniach może 

prowadzić do roszczenia kar umownych w wartości 500 zł za każdą nieobecność. Zdarzenia 

losowe mogą spowodować, że taka obecność będzie niemożliwa.   

Odpowiedź na pytanie nr 31: 

Zamawiający uwzględnia uwagę zawartą w pytaniu oraz informuje o zmianie treści § 12 

w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie: 

§ 12 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 20% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu prac – 0,2% wartości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za  każdy dzień zwłoki licząc od 

każdego z terminów określonych w § 6 ust. 1, 

c) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,2% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust. 

3 niniejszej umowy, 

2.  Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 30 % kwoty określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma 

kar umownych osiągnęłaby kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej 

wysokości kary umownej. 
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3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace”. 

Pytanie nr 32. 

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów par.13 ust. 3.  

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem naruszenia w sposób podstawowy.  

Kto będzie dokonywał stwierdzenia takiego naruszenia.  

Wnoszę o usunięcie tego punktu lub konkretne wymienienie przypadków takiego odstąpienia 

a także skrócenie terminu takiego odstąpienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 32: 

Zamawiający informuje o zmianie treści §13 w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie: 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 

postanowienia umowy i nie zaprzestanie tych naruszeń pomimo wezwania do zaprzestania i 

wyznaczenia terminu co najmniej 7 dni ze wskazaniem naruszeń. Prawo odstąpienia 

przysługuje w terminie 90 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. 

Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres 

dłuższy niż 28 dni, 

2 Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3)Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

4)jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem 
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wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 

zobowiązania. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 

wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.” 

Pytanie nr 33. 

Wnosimy o doprecyzowanie par. 14 ust. 1 pkt. 1 uprawniając również Wykonawcę do 

stwierdzenia faktu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. To wykonawca 

jest odpowiedzialny za swoich pracowników oraz przestrzegania m.in. zasad BHP. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 34. 

Wnosimy o zmianę zapisu par. 14 ust. 1 pkt. 2 dającego możliwość przesunięcia terminy 

zakończenia Umowy na “strony przesuną”. Wykonanie dodatkowych badań lub ekspertyz, 

których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy powinno dawać gwarancję 

zmiany terminu a nie jedynie możliwość.  

Odpowiedź na pytanie nr 34: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy. pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 35. 

Wnosimy o zmianę par. 14 ust. 1 pkt. 4 ponieważ konieczność zmiany osób koordynujących, 

w tym również Kierownika Budowy powinien dawać gwarancję zmiany terminy zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody. 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy. pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 36. 

Wnosimy o usunięcie par. 15 ust. 4 pkt. b. lub określenie dokładnych sytuacji, kiedy 

Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z umowy. Taki 

zapis jest zbyt ogólny. 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy. pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 
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Pytanie nr 37. 

Par. 15 ust. 2 pkt. 1 wnosimy, aby prace zostały uznane za należycie wykonane przez obie 

Strony umowy, które dokonują także odbioru końcowego. 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu umowy. pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 38. 

W par. 15 ust 4 pkt. e Zamawiający określa brak zwrotu kosztów wykonania zastępczego. 

Proszę o wskazanie paragrafu Umowy mówiącego o wykonaniu zastępczym.  

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

Zamawiający informuje, że  możliwość zlecenia prac w ramach wykonania zastępczego 

została zawarta w  § 11 ust. 3 umowy. 

Pytanie nr 39. 

Wnosimy o zmianę pkt. 2 wzoru gwarancji dodając zapis “w miarę możliwości”. 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

Zamawiający zmienia zapis we wzorze karty gwarancji jakości w pkt.2   na następujący; 

2. „Wykonawca gwarantuje dostawę nowych, nie używanych urządzeń, materiałów i 

elementów instalacji”.  

 

Pytanie nr 40. 

Wnosimy o zmianę pkt. 4 wzoru gwarancji, aby był spójny z par. 11 pkt. 3 wzoru umowy, który 

określa termin do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

Odpowiedź na pytanie nr 40: 

Zamawiający informuje, że powyższe zapisy  nie są sprzeczne ze sobą. Zamawiający  nie  

wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu, pozostawiając zapis w 

dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 41. 

Wnosimy o doprecyzowanie pkt. 6 wzoru gwarancji. Jeżeli Wykonawca w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia ma realizować przeglądy, naprawy i kontrole to proszę o określenie 

ich częstotliwości oraz zakresu a także sposobu zgłaszania i wykonywania.  
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Odpowiedź na pytanie nr 41: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu, pozostawia zapis w 

dotychczasowym kształcie. 

 Ponadto informuje, że częstotliwość oraz zakres przeglądów, kontroli wynika z 

dostarczonej dokumentacji urządzeń. 

Pytanie nr 42. 

Wnosimy o zmianę zapisu 16.1 SWZ - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z 10% 

na 5%. Przepis dotyczący zapisów odnośnie należytego Wykonania Umowy mówi: 

“zabezpieczenie można ustalić w wysokości powyżej 5%, nie większej jednak niż 10%, jeżeli 

jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją 

zamówienia, co zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach zamówienia”.  

Zamawiający nie określił w dokumentach do postępowania tego ryzyka, a jednocześnie nie jest 

to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Jeśli Zamawiający jednak podtrzymuje swoje 

stanowisko wnoszę o uzupełnienie dokumentacji o zapisy jak wyżej i wyjaśnienie ryzyka. 

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu, pozostawia zapis w 

dotychczasowym kształcie. 

 

Pytanie nr 43. 

Wnoszę o możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (email). Pozwoli to wspólnie 

zadbać o środowisko bez zbędnego drukowania dokumentacji. Dodatkowo dążymy do 

elektronizacji posiadając podpisy elektroniczne, kwalifikowane. 

Odpowiedź na pytanie nr 43: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej ze względu 

na zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. 

Pytanie nr 44. 

Wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert o minimum 5 dni roboczych w związku z 

koniecznością analizy odpowiedzi które pojawią się od Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 44: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  terminu składania ofert. 

 

Pytanie nr 45. 

Wnosimy o rezygnację z doświadczenia wymaganego od Kierownika Budowy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 45: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu swz, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 
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Pytanie nr 46. 

Wnosimy o usunięcie zapisu SWZ w warunkach formalnych udziału w postępowaniu 

dotyczący zysku z ostatnich dwóch lat. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 46: 

Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  przedmiotowego zapisu swz, pozostawia 

zapis w dotychczasowym kształcie. 

  

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia  zostają dołączone do specyfikacji 

warunków zamówienia oraz umowy i stanowią jej integralną treść. 

 

           Zatwierdził: 

          Prezes Zarządu 

 

 

 


