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  Katowice, 14.10.2022 r. 
 
 
Nr postępowania: 2/2022/NP 
 

 
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 
wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz 
produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.” 
 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Studium 

wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji 

wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym”, do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie Wykonawcy dotyczące wyżej wymienionego postępowania.  

Działając zgodnie z art. 143 ust. 2 w związku z art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 135 

ust. 6 w zw. z art. 157 ust. 1 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

W związku z powyższym Zamawiający przedstawia treść zapytań i odpowiedzi:  

 
1. W nawiązaniu do p. 6 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną terenów rozpatrywanych dla lokalizacji 
przedmiotowej inwestycji? 

 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną terenów rozpatrywanych dla lokalizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
 
2. W nawiązaniu do p. 5 

Czy Zamawiający oczekuje opracowania w ramach studium koncepcji transportu, w tym m.in. wodoru 
do jego odbiorców? (dedykowany gazociąg/transport kołowy/transport kolejowy). Czy ewentualne 
środki transportowe mają należeć do przedmiotowego projektu? 

 
Zamawiający oczekuje opracowania w ramach studium koncepcji transportu, w tym m.in. wodoru do 
jego odbiorców. 
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3. Czy Zamawiający przedstawi informacje/opracowania dotyczące ilości odpadów powydobywczych 
będących surowcem dla analizowanej instalacji? Czy też inwentaryzacja tego typu leży w zakresie 
prac Wykonawcy? 

 
Zamawiający nie przedstawi informacji/opracowań dotyczących ilości odpadów powydobywczych 
będących surowcem dla analizowanej instalacji. Inwentaryzacja tego typu leży w zakresie prac 
Wykonawcy. 
 
4. W nawiązaniu do p. 6b 

Czy zamawiający narzuci kryteria wyboru najkorzystniejszej lokalizacji czy też dobór kryteriów 
do dalszej analizy stanowi zakres prac Wykonawcy? 

 
Zamawiający nie narzuci kryteriów wyboru najkorzystniejszej lokalizacji ani  doboru kryteriów 
do dalszej analizy. 
 
5. W nawiązaniu do p. 7a 

Prosimy o wskazanie typów technologii, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę w ramach 
procedury doboru. Domyślamy się, że powinna być brana pod uwagę przede wszystkim technologia 
zgazowania. Prosimy także o doprecyzowanie czy Zamawiającemu zależy na porównaniu 
technologii zgazowania do innych sposobów zagospodarowania odpadów powydobywczych czy też 
zadaniem Wykonawcy jest porównanie różnych technologii zgazowania? 

 
Zamawiający nie wskazuje typów technologii, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę w ramach 
procedury doboru. Zamawiający oczekuje zarówno porównania różnych technologii zgazowania jak 
i porównania technologii zgazowania do innych sposobów zagospodarowania odpadów 
powydobywczych. 
 
6. Czy identyfikacja i dostępność rozwiązań technologicznych ma być wykonana w oparciu 

o technologie dostępne komercyjne czy też Zamawiający oczekuje także analizy rozwiązań, które 
nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości technologicznej? 

 
Zamawiający oczekuje wykonania analizy dostępnych technologii, które osiągnęły pełną dojrzałość 
technologiczną. 
 
7. Czy kryteria wyboru docelowej technologii zostaną narzucone przez Zamawiającego czy też ich 

propozycja leży w zakresie prac Wykonawcy – jeżeli tak to prosimy o określenie czy mają się one 
opierać o parametry ekonomiczne? 

 
Zamawiający oczekuje, że kryteria wyboru docelowej technologii zostaną wskazane przez Wykonawcę 
i mają się one opierać także o parametry ekonomiczne. 
 
8. Czy Zamawiający ogranicza maksymalną liczbę rozpatrywanych wariantów technologicznych? 
 
Zamawiający nie ogranicza ilości rozpatrywanych wariantów technologicznych. 
 
9. Czy Zamawiający oczekuje pozyskania od potencjalnych dostawców technologii wstępnych 

informacji technologicznych i cenowych? 
 
Zamawiający oczekuje pozyskania od potencjalnych dostawców technologii wstępnych informacji 
technologicznych i cenowych. 
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10. Jaka jest orientacyjna wydajność planowanej instalacji? (Wyrażona w t/h surowca lub t/h wodoru) 
 
Wydajność instalacji powinna zostać dobrana do wytypowanej lokalizacji i znaleźć odzwierciedlanie 
w analizie finansowej. 
 
11. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że studium należy wykonać w dwóch wersjach językowych – 

polskiej i angielskiej (w pełnym zakresie – tj. łącznie 14 egzemplarzy wersji papierowej). 
 
Studium należy wykonać w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej, tj. łącznie 
14 egzemplarzy (7 w języku polskim i 7 w języku angielskim). 
 
12. W nawiązaniu do treści p. 5c projektu umowy, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji 

o założeniach Zamawiającego w zakresie dalszych planowanych działań w tym inwestycji. 
 
Zamawiający na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Studium Wykonalności podejmie dalsze 
decyzje odnośnie inwestycji i jej założeń. 
 
13. Postulujemy wprowadzenie p. 8 do §10 w brzmieniu: Łączna odpowiedzialność Wykonawcy 

ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 100% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 
Umowy. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w powyższym brzmieniu.  
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. (zmiana dotyczy również §10) 
 
14. Czy analiza ma dotyczyć konkretnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, czy 

wszystkich widniejących w ewidencji GIOŚ? Jeśli konkretnych, to których? 
 
Zamawiający informuje, że analiza ma dotyczyć wszystkich obiektów. 
 
15. Czy Zamawiający dysponuje/będzie dysponował przed rozpoczęciem prac badaniami składu 

fizycznego i chemicznego obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwłaszcza 
w kontekście zawartości węgla niezbędnego do pozyskania wodoru? Jeśli tak, czy przekaże te dane 
wykonawcy? Jeśli nie, to czy wykonawca będzie mógł opierać swoje analizy na podstawie danych 
z publikacji i badań innych autorów bez wykonywania badań w terenie w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia? 

 
Zamawiający nie dysponuje wynikami badań. Wykonawca będzie mógł opierać swoje analizy na 
podstawie możliwie aktualnych danych z profesjonalnych źródeł, bez wykonywania badań w terenie 
w ramach niniejszego przedsięwzięcia. 
 
16. Czy planowana instalacja produkcji wodoru, ma być inwestycją mobilną? Przemieszczana do 

rozbiórki hałdy, czy stacjonarną ulokowaną centralnie względem miejsc wytworzenia substratów? 
Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury zakładów przeróbczych? Czy 
należy w modelu uwzględniać powstanie dedykowanych instalacji? 

 
Instalacja do produkcji wodoru nie ma być instalacją mobilną, Zamawiający nie przewiduje 
wykorzystania istniejącej infrastruktury zakładów przeróbczych, należy uwzględnić powstanie 
dedykowanych instalacji. 
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17. Jak Zamawiający widzi efekt oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na społeczność lokalną? 
Czy ma być to przegląd zjawisk towarzyszących podobnym inwestycjom, czy badanie nastrojów 
społecznych na konkretnym obszarze, patrz pyt.1? 

 
Wykonawca wykona przegląd zjawisk towarzyszących podobnym inwestycjom. 
 
18. §3 ust. 1 tiret 1 wzoru Umowy 

Wnosimy o potwierdzenie, że preferowanym sposobem udziału personelu Wykonawcy 
w posiedzeniach Komitetu Sterującego pozostanie udział zdalny przez (teams, skype itd.). Udział 
osobisty będzie zaś miał miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Liczba spotkań bezpośrednich 
powinna zostać wskazana w Umowie.  

 
W razie konieczności osobistego udziału w spotkaniach Umowa powinna określać maksymalną 
liczbę takich spotkań, którą Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie – w tym scenariuszu 
wnosimy o wprowadzenie do Umowy. Osobisty udział personelu Wykonawcy w spotkaniach jest 
kosztochłonny jak również wpływa dezorganizująco na pracę Wykonawcy. 

 
Preferowany sposób udziału personelu Wykonawcy w posiedzeniach Komitetu Sterującego to udział 
zdalny oraz maksymalnie w jednym spotkaniu w trakcie trwania umowy z udziałem osobistym 
w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r.  
 
19. §3 i §7wzoru Umowy 

Wnosimy o wprowadzenie procedury akceptacyjnej oraz odbiorowej Przedmiotu Umowy. Aktualnie 
Umowa wskazuje wyłącznie, że Wykonawca ma 4 miesiące na przygotowanie Przedmiotu Umowy 
oraz jego odbiór przez Zamawiającego. Umowa nie wskazuje jednak ile czasu ma Zamawiający na 
weryfikację Przedmiotu Umowy oraz zgłoszenie do niego ewentualnych uwag, które zostaną 
ocenione i (jeśli będą zasadne) wprowadzone przez Wykonawcę lub też Wykonawca wyjaśni czemu 
ich nie wprowadza. Brak określenia ww. kolejności działań wraz z terminami sprawia, że Wykonawca 
nie wie ile faktycznie czasu ma na realizację Przedmiotu Umowy. Wnosimy aby wprowadzić do 
Umowy następującą procedurę: 
- przyznanie Zamawiającemu 7 dni na weryfikację Przedmiotu Umowy i zgłoszenie uwag (brak 
reakcji Zamawiającego w ww. terminie prowadzi do uznania, że Zamawiający akceptuje Przedmiot 
Umowy); 
- przyznanie Wykonawcy 5 dni na wprowadzenie uwag lub wykazanie braku zasadności ich 
wprowadzenia; 
- przyznanie Zamawiającemu 3 dni na weryfikację poprawionego Przedmiotu Umowy i zgłoszenie 
uwag lub podpisanie protokołu odbioru. Zamawiający może kwestionować wyłącznie te elementy, do 
których zgłosił uwagi na pierwszym etapie weryfikacji; 

 
Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia 
umowy”. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
 
20. §7 ust. 9 i 14 wzoru Umowy 

Wskazujemy, że obie ww. regulacje zawierają termin na usunięcie przez Wykonawcę wad. Ust. 9 
określa termin na usunięcie wad na 14 dni, ust. 14 zaś termin uzgodniony nie dłuższy niż 7 dni. 
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Wnosimy o ujednolicenie terminów, poprzez wskazanie, że Wykonawca będzie usuwał wady w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym uzależnionym od czasochłonności prac, uzgodniony termin 
nie będzie jednak dłuższy niż 21 dni.   

 
Zamawiający ujednolicił zapisy i wprowadził 14 dniowy termin w treści „Projektowane postanowienia 
umowy”.  
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
 
21. §8 wzoru Umowy  

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności pozwoli wykonawcom 
dokonać należytej wyceny ofert. Klauzula mogłaby przyjąć następujące brzmienie: 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy zostaje ograniczona do wysokości dwukrotności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy. Ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy szkód 
wyrządzonych Zamawiającemu umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy.  

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia 
umowy”. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
 
22. §10 ust. 1 lit a wzoru Umowy  

Wnosimy usunięcie słowa „opóźnienia”. Kara umowna jako substytut odszkodowania jest należna 
w razie zwłoki Wykonawcy (w sytuacji gdy do opóźnienia dojdzie na skutek okoliczności zależnych 
od Wykonawcy – art. 471 i 476 Kodeksu cywilnego). 

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia 
umowy”. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
 
23. §10 ust. 1 lit a wzoru Umowy  

Wnosimy o usunięcie słów „niedotrzymanie terminu wykonania czynności określonych w OPIW, 
a w szczególności”. Podstawowym świadczeniem Wykonawcy pozostaje wykonanie Przedmiotu 
Umowy w terminie zgodnym z §4 ust. 1 Umowy. Jeśli Zamawiający zamierza ukarać również inne 
terminowe działania Wykonawcy wnosimy o ich jednoznaczne wskazanie w treści Umowy, 
zaznaczając jednak że powinny to być świadczenia istotne, których nieterminowe wykonanie może 
prowadzić do powstania szkody po stronie Zamawiającego. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie słów „niedotrzymanie terminu wykonania czynności 
określonych w OPIW, a w szczególności”. 
 
 
 
 



 
 

JSW Nowe Projekty S.A. w Katowicach,  ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice, Poland, tel. +48 32 357 09 00, www.jswnoweprojekty.pl 
 

Strona 6 z 7 
 

 
24. §10 ust. 1 lit a i b wzoru Umowy 

Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki.  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. 
 
25. §10 ust. 5 wzoru Umowy  

Wnosimy o usunięcie regulacji. Wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy stanowi trzecią 
sankcję jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę (po karach umownych oraz 
odszkodowaniu). Kumulacja ww. sankcji prowadzi faktycznie do wzbogacenia Zamawiającego, co 
stoi w sprzeczności z celem regulacji jakim jest wykonanie zastępcze zgodnie z art. 480 Kodeksu 
cywilnego. 

W razie odmowy usunięcia regulacji wnosimy o jej modyfikację tak aby pozostawała w zgodzie z art. 
480 §3 Kodeksu cywilnego - W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie 
o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na 
jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. Wnosimy również o wskazanie, że wykonanie 
zastępcze zostanie zlecone podmiotowi trzeciemu po średnich cenach rynkowych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. 
 
26. §13 ust. 1 lit b wzoru Umowy 

Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka ”. W razie opóźnienia z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie powinno mieć miejsca. 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
 
27. §15 Zobowiązanie do udzielenia informacji wzoru Umowy  

Wnosimy o wskazanie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać Zamawiającemu, że nie podejmuje 
działalności korupcyjnej. Przeprowadzenie dowodu na okoliczność tzw. faktu negatywnego (który nie 
zaistniał) jest wybitnie utrudnione. Czy wystarczające będą oświadczenia Wykonawcy? 

 
Zamawiający informuje, że oświadczenie Wykonawcy jest wystarczające. 
 
28. §17 wzoru Umowy 

Wnosimy o dodanie analogicznego ustępu dotyczącego realizacji obowiązku informacyjnego 
zgodnie z art. 13 i ar. 14 RODO  

„Wykonawca tj. (firma Wykonawcy) realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 
„RODO”, którego treść została udostępniona w formie załącznika nr XX do Umowy i zobowiązuję 
druga Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej 
imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonywaniu umowy”.  

Akceptacja Zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym w treści „Projektowane postanowienia 
umowy”. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Opisu potrzeb i wymagań 
„Projektowane postanowienia umowy” – proszę o zapoznanie się z załączoną treścią dokumentu 
z dnia 14.10.2022 r. 
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29. § 17 ust. 6 wzoru Umowy  

Wnosimy o przekazaniu wzoru umowy powierzenia do wglądu wraz ze wskazaniem kategorii 
i rodzaju danych jakie Zamawiający będzie powierzał Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że realizacja wskazanego w umowie zakresu nie będzie obejmowała 
powierzenia danych osobowych do przetwarzania więc nie będzie konieczności zawierania umowy 
powierzenia danych osobowych do przetwarzania:  
Brak możliwości wskazania w Projektowanych postanowieniach umowy powierzenia danych 
osobowych do przetwarzania zakresu powierzenia danych osobowych do przetwarzania.  
JSW Nowe Projekty S.A. przekaże wzór Umowy o powierzenie danych osobowych do przetwarzania  
 


