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Wykonawcy, kt6rzy
pobrali SIWZ w postq powoniu

o udzielenie zam6wienia publicznego

Dotvczv: orzetarFu nieoFraniczonego na przebudowe i rozbudowe oczvszczalni sciek6w przv ul.
Arakowei 4 w mieiscowosci Zamienie . nr referencvinv D!R.430.05.2020.

w zwiqzku z licznymi pytania dotyczqcymi rozbie2no3ci w dokumentacji przetargowej Zamawiajqcy
okresla gradacjq wa2no5ci. Dokumentem nadrzqdnym jest dokumentacja projektowa, nastqpnie
STWioRB oraz przedmiar rob6t (petni funkcjq pomocniczq przy kalkulacji calkowitej wartogci
inwestycji).

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu
02.03.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtonie nr 7

,,wykonawca wnosi o okre$lenie ilo6ci przewidywanych szkoleri eksploatacyjnych i serwisowych dla
pracownik6w Zamawiajqcego. Czy Zamawiajqcy udostqpni pomieszczenia do przeprowadzenia
szkolefi?"

Odpowiedi:
okreslenie iloSci przewidywanych szkoler{ okreSliwykonawca na podstawie wlasnego do6wiadczenia.
llosc szkolef musi byd wystarczajqca do przekazania rzetelnych informacji w zakresie prawidlowej i
bezpiecznej eksploatacji poszczeg6lnych element6w oczyszczalni Sciek6w oraz kompletnego
instalacji.

W razie konieczno6ciZamawiajqcy udostqpni pomieszczenia do przeprowadzenia szkolefi.

Pvtonie nr 2

,,Wykonawcawnosi ozastqpieniewS2ust3pkt2liteorazSTust. 12pktlumowywyra2enia
,,wszystkie nale2nosci" na wyra2enie,, wszystkie wymagalne nale2nosci,,
Odpowiedf:
wzakresieS2ust.3pkt2lit.ezalqcznikanr8Zamawiajqcyuznaje,2enale2nosci,okt6rychmowa
stanowiq naleinoSci wymagalne.

Pvtanie nr 3

,,Wykonawcawnioskujeozmianq$2ust.3pkt5,Sgust. 15,S9ust.2 lita_bumowyorazwust.L
karty gwarancyjnej, poniewa2 Zamawiajqcy nie mo2e odm6wii odbioru jesli wady majq charakter
wad nieistotnych".

Odpowiedi:
Zamawiaiqcyinformuje,i2S2ust.3pkt5,Sgust. 15,S9ust.2,S12ust.2lit.a_bzalqcznikanrg
oraz ust. 1 karty gwarancyjnej nie podlegajq zmianie.



Pytanie nr 4

,,w nawiqzaniu do uprawnienia Zamawiajqcego z 54 ust. 1 pkt 3 umowy, zgodnie z kt6rym w

uzasadnionych przypadkach ln2ynier Kontraktu/lnspektor Nadzoru mo2e polecii wykonawcy

wstrzymanie lub op62nienie rozpoczqcia jakichkolwiek czynno6ci w ramach realizowanych rob6t,

Wykonawca wnioskuje aby o tq okoliczno6i rozszerzyt katalog przypadk6w, kt6re bqdq uzasadniaty

zmianq umowy, a w szczeg6lnoSciwydlu2enie terminu zakoficzenia przedmiotu umowy"

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany'

Pv.taOiq fr 5

,,wykonawca wnosi o zmianq 5 4 ust. 2 pkt 3 umowy przez okreslenie, 2e zastqpienie przez

wykonawcq os6b wymienionych w ust. 2 pkt. 2) mo2liwe bqdzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i

uprawnienia nowej proponowanej osoby, bqdq spelnialy warunki w stopniu r6wnym lub wy2szym od

wymaganych w trakcie postepowania o udzielenie zam6wienia w SIWZ, a nie kiedy bqdq takie same

lub wy2sze ni2 osoby zastQpowanej. Pozostawienie obecnej tre6ci postanowienia umownego nie jest

uzasadnione, poniewa2 w przypadku koniecznoSci zmiany osoby posiadajqcej wyjqtkowo wysokie

kwalifikacje mo2e doj6i do sytuacji, 2e osoba, kt6ra spelnia wymagania okre5lone w slwZ nie bqdzie

mogla jej zastqpi6 tylko dlatego, 2e posiada kwalifikacje ni2sze od zastqpowanej"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie'

Pytqnje pr 6

,,W rozdziale ll ust. 4 SIWZ Zamawiajqcy wskazal, kt6re ze zdemontowanych urzqdzef bqdq stanowily

wlasnoSi Zamawiajqcego. Wykonawca wnosi o okreSlenie miejsca, w kt6rym majq byi skladowane

zdemontowane urzqdzenia Zamawiajqcego. czy miejsce to znajdowai siq bqdzie na terenie budowy,

a je6li nie to w jakiej odleglo6ci od terenu prowadzenia rob6t?"

Odpowiedi:
Miejsce skladowania zdemontowanych urzqdzed bqdzie znajdowai siq na terenie budowy'

lylanie r'1r 7

,,Wykonawca wnosi o okre$lenie w 5 7 ust' 42d.2 umowy maksymalnego terminu' w jakim

Zamawiajqcy mo2e zloiytsprzeciw lub zastrze2enia do umowy o podwykonawstwo"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Zamawiajqcy

przyjmuje termin 7 dni na zgloszenie sprzeciwu lub zastrzeiefi'

Pvtonie nr B

,,W jaki obiektywny i mierzalny spos6b Zamawiajqcy bqdzie ocenial czy dany podwykonawca posiada

kwalifikacje zgodnie z 5 7 ust. 10 umowy?"

Odpowiedi:
W przypadku wqtpliwoSci Zamawiajqcego dotyczqcych zgloszonego Podwykonawcy Zamawiajqcy

bqdzie iqdal od Wykonawcy przedstawienia dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje i

wyposa2enie Podwykonawcy umo2liwiajqce prawidlowe wykonanie rob6t.

l'ytctnit: rtr 9

,,wykonawca wnosi o usuniqcie 57 ust. 12 pkt. 2 umowy, w kt6rym jako dodatkowego zabezpieczenia

wymaga dokonania cesji, co jest niezgodne z art. 1'47 - LsO PZP.Zaden z przepis6w ustawy prawo

zam6wiefi publicznych nie daje Zamawiajqcemu uprawnienia do wprowadzania dodatkowego

zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy ni2 to, kt6re zostalo przewidziane w ww. przepisach'

Zamawiajqcy nie mo2e oczekiwai takiej formy zabezpieczenia umowy, kt6ra nie zostala wymieniona

w art. L48 PZP, co zostalo ju2 przesqdzone w orzecznictwie KlO"



Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. przedstawione
postanowienia umowne odnoszq siq do sytuacji zaprzestania regulowania zobowiqzari wobec
podwykonawc6w, gdy obowiqzek ten przechodzi na ZamawiajEcego. Jest to zatem spos6b wykonania
zobowiqzania, a nie jego zabezpieczenie.

Pvtanie nr 70

,,wykonawca wnioskuje o okreSlenie terminu, w jakim Zamawiajqcy zakoficzy czynnosci odbiorowe
podczas odbior6w czq6ciowych i kofcowego, poniewa2 dotychczasowe brzemiennie S g ust. 6 i 11
umowy wskazuje jedynie kiedy Zamawiaiqcy przystqpi do obioru czqsciowego,,
Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Majqc na uwadze fakf
i2 poszczeg6lne odbiory czqsciowe lub kofcowy bgdE obejmowai r62ne zakresy przedmiotowe,
niezasadnym jest ograniczanie czasu czynnoSci odbiorowych. Zamawiajqcy przyjmuje, 2e strony
winny wsp6lpracowad w zakresie ka2dego ze zobowiqza6, przy zalo2eniu,2e 2adna ze stron nie
bqdzie nadu2ywala swoich praw.

Pvtanie nr 7L

,,wykonawca wnosi o wyjasnienie niescislo6ci i sprecyzowanie ile ma wynosid okres gwarancji
oczekiwany przez Zamawiajqcego?,,
Zgodnie z S 9 ust. 2 umowy gwarancja obowiqzuje przez okres 10 lat na roboty budowlano -
konstrukcyjne, oraz na pozostale roboty, urzqdzenia i materialy przezzaproponowany okres miesiqcy
przez wykonawcq. Z kolei w rozdziale ll pkt. 7 i rozdziale XX pkt. 6 slwz jest wskazanie, 2e gwarancja
odnosi siq do calo6ci zam6wienia, obejmujqcego roboty budowane, urzqdzenia, maszyny, sprzet,
wyposaienie i armaturq.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy zmienia tre$6 wzoru umowy w S 9 ust. 2 na nastqpujqcy:
,,Gwarancja, o kt6rej mowa w ust. l obowiqzuje przez okres: ......... miesiqcy od daty podpisania
bezusterkowego protokolu koricowego.,,

Ww ilosi miesiqcy zostanie wpisana z oferty wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

Dodatkowo Zamawiajqcy koryguje tre56 karty gwarancyjnej w pkt. 2 na zapis ,,,Gwarancja, o kt6rej
mowa w ust' 1 obowiqzuje przez okres: ......... miesiqcy od daty podpisania bezusterkowego protokolu
koicowego".

Pvtanie nr 72

"w odniesieniu do zapis6w S 9 ust. 2,zamawiaiqcy oczekuje lO-tetniego okresu gwarancji na roboty
budowlano - konstrukcyjne. wykonawca wnosi o wskazanie, jakiego dokladnie etementy rob6t
budowlanych objqte sq wydlu2onq gwarancjq?,,
Odpowiedi:
Jak w Ad. 11.

Pvtonie nr 1i
,,W odniesieniu do zapis6w pytania Ll, tZ oraz S 9 ust. 2, jakajest podstawa wymagania przez
Zamawiajqcego lo-letniego okresu gwarancji na roboty budowlano - konstrukcyjne?,,
Zamawiajqcy moie swobodnie uksztaltowai lub przyjmowad dowolne zobowiqzania uczestnik6w
przetarg6w, bez oglqdania siq na skutki dlugofalowe wlasnych dziala6. Nie ulega watpliwo6ci, 2e to
Zamawiajqcy jest gospodarzem postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego i to on okresla,
jaki efekt chce osiqgnqd zawierajec umowe z wybranym przez siebie wykonawcq. Ale te2 to on
ponosi odpowiedzialnoSi za zawartE umowe i skutki jakie w przyszloSci powstanq. w pierwszej
kolejnosci Zamawiajqcy musi miei dow6d tego, 2e jego wymaganie co do okresu gwarancji jest ,1



realne i potrzebne, po drugie ograniczyi okresy gwarancji wykraczajqce poza mo2liwe jej

wykorzystanie w tYm terminie'

Zamawiajqcy, kt6ry dopuszcza okres gwarancji, kt6ry realnie mo2e nie zosta6 w przyszto6ci

wykorzystany, jest winny tego, 2e ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od

rzeczywistej sytuacji. Ponadto, wskazany okres gwarancji powoduje przeplaceniem za ofertq'

Zamawiajqcy musi sobie zdawa6 sprawQ, 2e nato2enie kOsztownych wymaga6' mo2e tak2e

spowodowai unicestwienie przedsiqbiorcy, co w rezultacie doprowadzi do tego' 2e sam bqdzie

musiat w calojci za zastany stan rzeczy odpowiada6' Z uwagi na powy2sze wydaje siq wa2niejsze

skupienie Zamawiajqcego na odbiorze rzetelnego projektu budowlanego i na bie2qcym nadzorze nad

nale2ytym wykonaniem zam6wienia.

Biorqc powy2sze pod uwagq, wykonawca wnosio zmniejszenie okresu gwarancji do 5 lat"

Odpowiedi:
Jak w Ad. 11.

Pytanie nf 14

,,Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie w dz' 1'1' umowy:

- analogicznych kary umownych zastrze2onych na korzy66 Wykonawcy, w przypadku odstqpienia od

u m owy/rozwiqza n ia u mowy z przy czyn le2qcych po stronie Za mawiajqcego,

- odstqpienia od naliczenia kar za zwlokq w wykonaniu umowy, w terminach' o kt6rych mowa w 5 2'

w przypadku terminowego zako6czenia calo6ci przedmiotu umowy'

- limitu kar umowny ch do 20% wynagrodzenia umownego"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany'

Pytanie nr 15

,,czy 7 uwagi na fakt, 2e zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy, w obecnym brzmieniu $ 12

ust. 2 lit. b umowy, uzale2nione jest od okresu trwania gwarancji (co jest nie zgodne z PZPI' to czy

nale2y rozumie6, 2e Zamawiajqcy zwr6ci je dopiero po 10 latach (tyle trwa gwarancja na roboty

budowlano - konstrukcYjne)?"

Odpowiedi:
Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy jest zwracane Wykonawcy w 70 Yo' zai w odniesieniu

do 30% uprzedniego zabezpieczenie nastqpuje zmiana tytulu zatrzymania tego Swiadczenia' na

zabezpieczenie wynikajEce z gwarancji. Stanowi ono niezale2nq od zabezpieczenia nale2ytego

wykonania umowy formq zabezpieczenia, nastqpujqcq po zako6czeniu wykonywania rob6t

budowlanych.

Niniejsza konstrukcja ogranicza konieczno6i dokonywania dodatkowych przeplyw6w Srodk6w

finansowych pomiqdzy Zamawiajqcym a wykonawcE. Zgodnie z art. t5L pzp zamawiajqcy zwraca

zabezpieczenie wykonania umowy, co prawnie Zamawiajqcy czyni, jednoczeSnie zatrzymuje

zabezpieczenie w tej samej wysokoScijako zabezpieczenie wynikajqce z gwarancji'

P\tiurtic nr 16

,,Wykonawca wnosi o zmianq 5 12 ust. 2 lit b umowy w zakresie w jakim uzale2nia zwrol 30 yo

zabezpieczenia od daty podpisania bezusterkowego protokolu koricowego oraz zwrot6w ,,2 tytulu

gwarancji" i ,,po uplywie okresu gwarancji" na odpowiednio zwrot ,,2 tytulu rqkojmi" oraz 
"po

uplywie okresu rqkojmi", poniewa2 prawo zam6wie6 publicznych nie przewiduje wniesienia

zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy z tytulu gwarancji' Postanowienie to jest niezgodne z

art. 151 PZP, kt6ry nie przewiduje , wykorzystania tego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczei z

tytutu gwarancji i ustanawia maksymalne terminy zwrotu tego zabezpieczenia' To2samy wniosek

dotyczy brzmienia 5 12 ust.4 umowY"

Odpowiedi: q



Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanejzmiany. Wyja5nienia wskazane

w Ad. 15.

Pvtonie nr 77

,,Wykonawca wnioskuje o okre6lenie czy w postanowieniach S 13 umowy Zamawiajqcy reguluje

instytucjQ odstqpienia od umowy czy wypowiedzenia umowy, poniewa2 w S 13 umowy stosowane se

terminy takie jak: odstqpienie od umowy, wypowiedzenie umowy i rozwiqzanie umowy bez

wypowiedzenia"

Odpowiedi:
Tre5i 5 13 obejmuje tak kwestie odstqpienia (ust. 1), jak i rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia

(ust. 2). Pojqcie rozwiqzania umowy z ust. 3 odnosi siq do skutku, a nie do formy o5wiadczenia

wynikajqcego z ust. 1 i 2.

Pvtonie nr L8

,,Wykonawca wnioskuje o wydlu2enie terminu wskazanego w 5 13 ust. 1 pkt 4 umowy do 60 dni"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Umowa zawierana jest

na realizacje jej przedmiotu, a nie na op6inienie. Katalog mo2liwoSci zmiany umowy w zakresie

terminu jej wykonania jest, w ocenie Zamawiajqcego, wystarczajqco szeroki.

Pvtanie nr 19

,,Wykonawca wnioskuje o uzupelnienie S 14 ust 1 pkt. 1 umowy o pozostale klauzule waloryzacyjne

wskazane w art. 142 ust. 5 pkt 3 i 4PZP, a ponadto o okre6lenie zasad wprowadzania odpowiednich

zmian wysoko5ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczno6ci wskazanych w tym przepisie"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy zmienia tre6i SIWZ w zakresie S 14 ust. 1 zalqcznika nr 8, poprzez nadanie mu

nastqpujqcego brzm ienia :

W zwiqzku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam6wief publicznych, Zamawiajqcy

dopuszcza dokonanie zmian niniejszej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1)zmiany:

a) stawki podatku od towar6w i uslug,

b) wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia za pracq albo wysoko5ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace, pod warunkiem, 2e Wykonawca wyka2e wplyw tej
zmiany na koszty realizacji umowy,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko5ci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko5ci wptat do pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt6rych

mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2OL8 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- je2eli zmiany te bgdA mialy wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez wykonawce.

Pvtanie nr 20

,,Wykonawca wnioskuje o zmianq pkt 4.3 ust. 2 lit. b karty gwarancyjnej poprzez okre5lenie, 2e

Zamawiajqcy uprawniony jest do zlecenia usuniqcia wady podmiotowi trzeciemu dopiero po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniqcia wady zgodnie z pkt 4.3 ust. 2 lit. c karty

gwarancyjnej"

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Dzialania

podejmowane przez Zamawiajqcego w opisanym przypadku stanowiq wyraz konieczno6ci usuniqcia

wady, kt6rej specyfika jest okre6lona przez skutki jakie wywoluje. Zamawiajqcy bqdzie w pierwszej

Y



kolejnoSci zwracal siq do Wykonawcy o naprawq, ale w bli2ej niemo2liwych do ustalenia przypadkach

niecierpiqcych zwloki podejmie dzialania samodzielnie lub dokona zlecenia na rzecz osoby trzeciej.

Pylanie nr 2.1

,,Wykonawca wnioskuje o wydlu2enie terminu na usuwanie wad, o kt6rych mowa w pkt 5.L karty
gwarancyjnej do 7 dni lub w innym terminie technologicznie mo2liwym"

Odpowiedi: .
Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w przedmiotowym zakiesie.

Pytanie nr 22

,,Czy pkt 6.1 karty gwarancyjnej zgodnie z kt6rym, postanowienia warunk6w karty gwarancyjnej

obowiqzujq r6wnie2 w odniesieniu do odpowiedzialno6ci z tytutu rqkojmi, oznacza 2e Zamawiajqcy

oczekuje, 2e okres rqkojmijest zr6wnany z okresem gwarancji? Je2eli tak, to czy Zmawiajqcy oczekuje

10 letniego terminu rqkojmi na roboty budowlano - konstrukcyjne?

Po jakim okresie Zamawiajqcy zamierza zw16cii zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy?"
Odpowiedi:
Terminy sq okreSlone w umowie, tak jak i kwestie zabezpieczenie i ewentualny jego zwrot.
Zamawiajqcy wymaga aby okres rqkojmi byl r6wny okresowi gwarancji. Dlugo6i okresu gwarancji

bqdzie wynikai z oferty Wykonawcy.

Pytonie nr 23

,,Proszq o precyzyjne wskazanie, kto w okresie gwarancji i rqkojmi ponosi koszty serwisu, material6w
eksploatacyjnych i czqSci szybkozu2ywajqcych siq?"

Odpowiedi:
W okresie gwarancji i rqkojmi koszty serwisu, material6w eksploatacyjnych i czqSci

szybkozu2ywajqcych wymaganych dla prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni 5ciek6w, w tym
poszczeg6lnych instalacji i urzqdzeri le2q po stronie Wykonawcy.
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Zalqcznik:

Zmieniony Zalqcznik nr 8 do SIWZ - Wzdr umowy.
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