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          Lędziny, dnia 30.11.2021r. 

 

                                                                                                     UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

                                                                                            nr sprawy: ZP-1/11/2021 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania “Modernizacja oczyszczalni 
ścieków „Hołdunów” w Lędzinach” 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “PARTNER” Sp. z o.o. działając na podstawie 
art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129), przekazuje treśd zapytao do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami: 

Zapytanie nr 1: 

Pytanie 1: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie przedłużenia terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Zapytanie nr 2: 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z następującym pytaniem: 

1.Zamawiający wymaga referencji na budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację/remont obiektu 

oczyszczalni ścieków w technologii SBR o przepustowości 1 500 m 3/dobę oraz zespołu osób 
do wykonania niniejszego zamówienia.  

Czy Zamawiający zaakceptuje przedłożenie referencji dla oczyszczalni ścieków w technologii SBR 
o przepustowości 1100 m3 i doświadczenie zawodowe projektantów obejmujące projektowanie 
oczyszczalni ścieków o wydajności 1100 m3? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku dotyczącego zdolności zawodowej.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu 
o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VI (wykaz osób, zobowiązanie-jeżeli 
dotyczy). Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę referencji. Wykonawca wraz z ofertą 
zobowiązany jest do złożenia: 

 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 
z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.  

Wzór wykazu osób stanowi załącznik 5 do SWZ.  
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Zapytanie nr 3: 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z następującym pytaniami: 
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę procesu oczyszczania ścieków?  

W ocenie Wykonawcy, w koncepcji znajduje się szereg wzajemnie wykluczających się zapisów, których 
realizacja uniemożliwi prawidłowa pracę oczyszczalni. Np. 
a) z pomiarów zawiesiny na wejściu jest 270 mg/l do obliczeo przyjęto 600 mg/l. 
b) wydajnośd oczyszczalni 800 m3/d a osadniki wtórne 55 m3; 
c) brak usuwania biogenów jako azotu i fosforu. Wskazane przykłady nie stanowią katalogu 
zamkniętego uwag. 
2. Zwracamy się o przesunięcie terminu składania ofert na dzieo 10.12.2021 z uwagi na koniecznośd 
uzyskania odpowiedzi, które będą podstawą do złożenia oferty. 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany procesu oczyszczania ścieków. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zapytanie nr 4: 

Pytanie 1: 

§6 ust 8 prosimy o modyfikacje zapisu: 

„W przypadku, gdy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  jakikolwiek  rezultat  pracy  niezgodny 
z niniejszą  umową  lub  nieodpowiadający  wymogom  Zamawiającego, wymogi Zamawiającego  
muszą byd zgodne z przedmiotem umowy, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  odpowiedni  termin ustalony przez Strony,  do poprawy  
lub zmiany  swojej  pracy.  Procedura opisana w zdaniu poprzedzającym może byd powtarzana, aż do 
odbioru usunięcia wad i błędów bez uwag” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 2: 

§7 wykonawca dysponuje korporacyjnym certyfikatem ubezpieczenia prosimy o zaakceptowanie ww. 
dokumentu w miejsce kopii polisy OC zgodnie z treścią ustępu nr 5 paragrafu 7 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 3: 

§8 ust 2 prosimy o modyfikacje zapisu: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości bez zastrzeżeo na wykonaną dokumentację na 
okres 5 3 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji bez 
uwag. Na ten sam trzy letni pięcioletni okres, liczony od zdarzenia, o którym mowa powyżej, 
obowiązuje rękojmia za wady” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 4: 

§8 ust 5 prosimy o dodanie zapisu: 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi albo gwarancji 
Zamawiający może,  samodzielnie  lub  za  pośrednictwem  wybranego  przez  siebie  podmiotu  
trzeciego,  wykonad uprawnienia z gwarancji lub rękojmi w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt 
i ryzyko, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zastrzeżeniem, że koszt prac zastępczych, o którym 
mowa  w niniejszym ustępie, nie przekroczy wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym 
mowa w § 1 ust 1 umowy dla danego elementu/części  (w zależności, którego zakresu prac wykonanie 
zastępcze dotyczy). Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży 
Wykonawcę. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, 
o którym mowa w niniejszym ustępie” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 5: 

§9 ust 1 prosimy o zmianę zapisu: 

„Wykonawca z chwilą zapłaty danej części wynagrodzenia, o  której mowa w § 3 ust 1 oraz 3 Umowy 
podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych, w  ramach wynagrodzenia,  
bez potrzeby  składania  jakichkolwiek  dodatkowych  oświadczeo  woli,  w  zakresie określonym 
niniejszą umową, przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie  do rezultatów 
swojej pracy oraz poszczególnych jej elementów, w szczególności na następujących polach 
eksploatacji” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 6: 

§9 prosimy o dodanie kolejnego ustępu o treści: 

„Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy 
dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian 
w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i gwarancji”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 7: 

§10 ust 1 prosimy o modyfikację zapisu: 

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy przez  którąkolwiek ze Stron Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialnośd Wykonawca -w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

b) zwłoki w  przedstawieniu  Zamawiającemu  harmonogramu  terminowego  do  zatwierdzenia, 
w terminie określonym w § 2 ust. 3umowy w wysokości 100,00 200 zł za każdy rozpoczęty dzieo 
zwłoki, 
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c) zwłoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2  ust.  1  umowy 
w wysokości 200 500 zł za każdy dzieo zwłoki;  

d)zwłoki w usunięciu wad dokumentacji w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 100 zł za każdy 
dzieo zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

e) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1, 
w wysokości 1.000,00 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

f) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w§ 12 ust. 2, 
w wysokości 1.000,00 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

g) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

h) za nieprzybycie na wezwanie na spotkania, komisje, narady lub brak udziału w czynnościach 
nadzoru autorskiego  wynikających  z  umowy, w   ramach   nadzoru   autorskiego, za  każdy  
stwierdzony przypadek w wysokości 200,00 zł; 

i)w przypadku nieprzedłożenia kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej tj. obowiązku wynikającego z § 7 
ust. 5 umowy, w wysokości 500,00 1.000,00 zł za każdy dzieo zwłoki; 

j) naruszenia przez  Wykonawcę  któregokolwiek  z  obowiązków  określonych w   umowie,   innego niż 
określone w lit.a)-i) powyżej, w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 8: 

§10 - prosimy o dodanie kolejnego ustępu o treści: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od  umowy  przez 
Wykonawcę  z  przyczyn,  za które  ponosi  odpowiedzialnośd  Zamawiający,  w  wysokości  10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie 9: 
§11 proponuje się dodanie kolejnego ustępu o treści: 
„Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający 
nie współpracuje lub uchyla się od współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim jest ona niezbędna 
do zrealizowania przedmiotu umowy. Postanowienia zawarte w ustępach 2 – 4  §11 Umowy stosuje się 
odpowiednio” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnid przy sporządzaniu oferty. 
 

Z up. Prezesa Zarządu 
Główny Księgowy 

Rozdzielnik:  

- platformazakupowa.pl 

- a/a  


