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Łążyn, 31 grudnia 2019 roku 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu 

 
 

 
 
ZP– 2/2019 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6  w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielam 
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Telemetria 
na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Zakład 
Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o.”, które wpłynęły do Zamawiającego: 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr. 1 do SIWZ, Rozdz. IX, Wnosimy o przekazanie Załącznika nr. 6 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia zawierającego lokalizacje montaży wodomierzy z modułami 
telemetrycznymi. Wnosimy również aby załącznik zawierał informacje na temat 
średnic (DN) i długości wodomierza (L) w danej lokalizacji. Czy zamawiający 
przekaże?  
Odpowiedź 1 
Zamawiający dokładne lokalizacje wodomierzy przekaże wyłonionemu w przetargu 
Wykonawcy. Średnice wodomierzy oraz ich długość zostały opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr. 3 do SIWZ, Ust. 2 lit. C Wnosimy o wykreślenie tego punktu. 
Przedmiotem postępowania jest system zdalnych odczytów wodomierzy  
z wykorzystaniem sieci GSM a nie o nakładki radiowe. Czy zamawiający usunie?  
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.  
Zamawiający musi posiadać możliwość zasilania systemu telemetrycznego danym 
pozyskanymi w różny sposób. Obecnie są to dane systemu inkasenckiego. Po 
wdrożeniu projektu będzie to system GSM ale Zamawiający ma świadomość ze 
mogą istnieć w jego infrastrukturze miejsca gdzie dane nie będą mogły zostać 
pozyskane GSM tylko radiowo. Dodatkowo Zamawiający planując zakup systemu 
telemetrycznego na wiele lat musi mieć możliwość wyboru w przyszłości dowolnej 
technologii odczytu danych, również radiowych. 
 
 
Pytanie 3 



2 

Dotyczy OPZ Rozdz. IX „montaż wodomierzy i modułów komunikacyjnych”. 
Czy Wykonawca otrzyma aktualne dane kontaktowe do wszystkich odbiorców wody, 
u których będą montowane zestawy (wodomierz + nadajnik) takie jak numer telefonu, 
adres mail?  
Odpowiedź 3 
Wykonawca otrzyma niezbędne dane kontaktowe w postaci adresów lokalizacji 
wodomierzy do wykonania umowy w oparciu o umowę powierzenia danych 
osobowych.  
 
Pytanie 4 
Dotyczy OPZ Rozdz. IX „montaż wodomierzy i modułów komunikacyjnych”. 
Czy na przekazanych Wykonawcy drukach zleceń będą podane parametry 
techniczne przyłącza i wodomierza do zamontowania takie jak DN i L?  
Odpowiedź 4 
Tak. Przy czym L winno być zgodne z SIWZ.  
 
Pytanie 5 
Dotyczy OPZ Rozdz. IX „montaż wodomierzy i modułów komunikacyjnych”. 
Czy Wykonawca otrzyma aktualne lokalizacje (np. opis miejsca, współrzędne GPS) 
miejsc montaży wodomierzy? Zwłaszcza w przypadku montaży w studniach 
wodomierzowych ulokowanych poza budynkiem adresu odbiorcy wody.  
Odpowiedź 5 
Wykonawca otrzyma aktualne lokalizacje wodomierzy na drukach zleceń. 
Zamawiający nie posiada współrzędnych GPS wodomierzy. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy OPZ Rozdz. IX „montaż wodomierzy i modułów komunikacyjnych”. 
Czy Wykonawca otrzyma aktualne lokalizacje (np. opis miejsca, współrzędne GPS) 
miejsc zamontowania zaworów przed wodomierzowych i zasuw?  
Odpowiedź 6 
Wykonawca otrzyma aktualne lokalizacje zaworów przed wodomierzowych na 
drukach zleceń. Zamawiający nie posiada współrzędnych GPS zaworów. 
 
Pytanie 7 
W jaki sposób Zamawiający zagwarantuje dostęp do przyłącza w celu zamontowania 
przez Wykonawcę wodomierza oraz nakładki w przypadku wystąpienia poniższych 
sytuacji?:  

• nieistniejący punkt poboru wody;  

• nieaktualne dane kontaktowe i adresowe odbiorcy wody;  

• nieaktualne informacje o lokalizacji przyłącza, zaworu lub zasuwy  

• nie zastanie odbiorcy wody;  

• odmowy odbiorcy wody na wpuszczenie lub wymianę wodomierza przez 
Wykonawcę;  

• przyłącze jest w stanie technicznym uniemożliwiającym dokonanie wymiany;  

• korozja przyłącza wskazująca na możliwość wystąpienia rozszczelnienia;  

• błędnego rozmiaru przyłącza (L lub DN);  

• braku dostępu do przyłącza (zasypane - ziemia, śmieci, gruz - lub zastawione, 
zabudowane lub zbyt małe otwory rewizyjne);  

• studnia wodomierzowa jest wypełniona wodą lub gazem;  
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• studnia wodomierzowa jest ulokowana w miejscu uniemożliwiającym wymianę  
(np. pas drogowy) lub brak jest do niej dostępu;  

• usterki zaworu przed lub za wodomierzem uniemożliwiającej dokonanie wymiany;  

• nieszczelności zasuwy lub zasuwy głównej albo brak wskazania ich lokalizacji;  
Odpowiedź 7 
W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych powyżej Zamawiający będzie ściśle 
współpracował z Wykonawcą celem prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca  
w składanej ofercie musi założyć trudności związane z realizacją umowy. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy OPZ Rozdz.. IX „montaż wodomierzy i modułów komunikacyjnych”. 
W jaki sposób Wykonawca ma dostarczyć wypełnione druki zlecenia i dokumentację 
fotograficzną w terminie do 10 dni roboczych przed terminem zakończenia montaży 
w danej strefie skoro zgodnie z zapisami umowy pozostaje mu jeszcze 10 dni na 
realizację montaży? Wnioskujemy o zmianę zapisu na „Wszystkie, prawidłowo 
wypełnione druki Zlecenia oraz dokumentacja fotograficzna montażu, powinny trafić 
do Zamawiającego w terminie niż późniejszym niż 10 dni roboczych po terminie 
zakończenia montażu danej strefy określonej w Harmonogramie wykonania stref” 
Czy zamawiający wyrazi zgodę modyfikację?  
Odpowiedź 8 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację powyższego zapisu. 
Wobec powyższego w OPZ pkt 6 w rozdz. IX „Montaż wodomierzy i modułów 
komunikacyjnych otrzymuje brzmienie:  
„6. Wszystkie, prawidłowo wypełnione druki Zlecenia oraz dokumentacja 
fotograficzna montażu, powinny trafić do Zamawiającego w terminie niż późniejszym 
niż 10 dni roboczych przed terminem zakończenia montażu danej strefy określonej  
w Harmonogramie wykonania stref.” 
 
Pytanie 9 
W załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca będzie 
zobligowany do uruchomienia 12 e-usług. W pozostałej dokumentacji do 
postępowania Zamawiający wskazuje uruchomienie 11 e-usług. Prosimy  
o wskazanie czy Wykonawca będzie zobligowany do uruchomienia 11 czy 12  
e-usług? 
Odpowiedź 9 
W ramach projektu Wykonawca zobligowany jest do wykonania 11 e-usług opisanych 
w dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie 10 
Z praktyki rynkowej wynika, że w przypadku wykorzystywania oprogramowania lub 
urządzeń wyprodukowanych przez światowych producentów, licencja na 
oprogramowanie udzielana jest bezpośrednio przez producenta tego 
oprogramowania. Rola Wykonawcy ograniczona jest takim przypadku jedynie do 
zobowiązania do zapewnienia takich licencji użytkownikowi końcowemu. W związku 
z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie § 5 ust. 4 Projektu 
Umowy, stanowiącego iż „Wykonawca nie będzie w żaden sposób, w szczególności 
poprzez postanowienia umów czy warunków licencjonowania, ograniczał 
Zamawiającemu możliwości dostępu do Systemu” bowiem Wykonawca nie ma 
wpływu na warunki licencji udzielanej przez producenta. Ewentualnie Wykonawca 
zwraca się o doprecyzowanie § 5 ust. 4 Projektu Umowy poprzez nadanie mu 
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następującego brzmienia „W przypadku gdy Wykonawca jest licencjodawcą, nie 
będzie on w żaden sposób, w szczególności poprzez postanowienia umów czy 
warunków licencjonowania, ograniczał Zamawiającemu możliwości dostępu do 
Systemu.” W ostateczności prosimy o wyjaśnienie, co Zmawiający rozumie przez 
„ograniczanie Zamawiającemu możliwości dostępu do Systemu”.  
Odpowiedź 10 
Zamawiający nie zgadza się na modyfikacje zapisu. 
Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu z licencją, która zagwarantuje mu 
możliwość nieograniczonego dostępu do systemu. Wykonawca chcący złożyć ofertę 
musi taką licencje dostarczyć niezależnie czy jest to jego produkt czy jest tylko 
pośrednikiem. Zamawiający nie wyobraża sobie sytuacji, w której dostarczona 
licencja zawiera różne ograniczenia a Wykonawca projektu nie ponosi 
odpowiedzialności i nie gwarantuje nieograniczonego dostępu do systemu. Ponadto 
licencja powinna być: 
- nieograniczona czasowo 
- na nieograniczoną liczbę użytkowników  
- z darmowymi aktualizacjami 
 
Pytanie 11 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowienia zawartego w § 8 ust. 9 Projektu Umowy poprzez zastąpienie w nim 
wyrazu „dostarczy” na „zapewni”. W przypadku przychylenia się przez 
Zamawiającego do prośby Wykonawcy, § 8 ust. 9 Projektu Umowy mógłby otrzymać 
następujące brzmienie: „Stosownie do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
wraz z oprogramowaniem zapewni Zamawiającemu nieograniczoną czasowo licencję 
obejmującą prawo Zamawiającego do korzystania z przedmiotu umowy.” Zmienione 
postanowienie pozwoli rozwiać wątpliwości, że Umowa dopuszcza zarówno modele 
w których to Wykonawca będzie licencjodawcą, jak również modele w których 
wykonawca zapewni, że licencja zostanie udzielona bezpośrednio Zamawiającemu 
przez uprawniony podmiot.  
Odpowiedź 11 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 12 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowienia zawartego w § 10 ust. 2 Projektu Umowy poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: „Jeżeli szkoda została stwierdzona prawomocnym 
wyrokiem sądu lub roszczenie zostało uznane przez Wykonawcę za zasadne, 
Wykonawca zobowiązuje się naprawić taką szkodę, w szczególności pokryć wszelkie 
koszty i wydatki, które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny 
wobec osób trzecich w przypadku złożenia pozwu, roszczenia czy postępowania 
prowadzonego przeciwko Zamawiającemu lub w związku z innym postępowaniem, 
zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po Umowy po jej ustaniu, związanych  
z umownymi zobowiązaniami i oświadczeniami Wykonawcy.” Nie ma uzasadnienia, 
żeby wykonawca czynił zadość jakimkolwiek roszczeniom wniesionym przeciwko 
Zmawiającemu, szczególnie tym bezpodstawnym. 
Odpowiedź 12 
Z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych Zamawiający pozostawia powyższe 
zapisy umowy bez zmian. Natomiast uznanie roszczenia przez Wykonawcę stawia 
Wykonawcę na pozycji sędziego we własnej sprawie. 
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Pytanie 13 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
postanowienia zawartego w § 10 ust. 3 Projektu Umowy poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: „W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który niezwłocznie podejmie działania 
zmierzające, w szczególności do: usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, 
zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami, o ile 
takie roszczenia są oczywiście zasadne”. Nie ma uzasadnienia, żeby wykonawca 
czynił zadość jakimkolwiek roszczeniom wniesionym przeciwko Zmawiającemu, 
szczególnie tym bezpodstawnym.  
Odpowiedź 13 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Dodatkowo informuje, że nie 
będzie uwzględniał roszczeń bezzasadnych. Sugerowanie, że Zamawiający będzie 
uwzględniał wobec Wykonawcy bezpodstawne roszczenia jest niedopuszczalne. 
 
Pytanie 14 
W § 12 ust. 1 Projektu Umowy Zamawiający uzależnił odpowiedzialność Wykonawcy 
od opóźnienia w realizacji zobowiązań. Uzależnienie naliczania kar umownych 
określonych we wzorze umowy od opóźnienia, nie zaś od zwłoki oznacza, że 
odpowiedzialność z tytułu nieterminowej realizacji umowy ma charakter 
zobiektywizowany, a nie zależny od winy Wykonawcy. Obecne brzmienie tej 
postanowień mogłoby sugerować możliwość obciążenia Wykonawcy skutkami 
okoliczności nie tylko niezawinionych, ale wręcz nawet takich, na które Wykonawca 
nie miał żadnego wpływu jak np. wyłączna wina osoby trzeciej. Uzależnienie 
obowiązku zapłaty kar umownych od zwłoki, a nie od opóźnienia w realizacji 
przedmiotu umowy odpowiada ogólnym zasadom kontraktowej odpowiedzialności 
cywilnoprawnej, która jest uzależniona od elementu winy. Kara umowna pełni funkcję 
surogatu odszkodowania należnego drugiej stronie za nienależyte wykonanie 
umowy. Modyfikuje ona przy tym odszkodowanie ustalane w oparciu o ogólne 
zasady kodeksu cywilnego tylko w zakresie wysokości, pozostałe zasady 
odpowiedzialności kontraktowej pozostają natomiast jak najbardziej aktualne. 
Zastrzeżenie kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy może 
wzbudzić wątpliwości co do tego, czy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar 
umownych także w sytuacji, gdy niewywiązanie się postanowień umownych nastąpiło 
z przyczyn od niego niezależnych. Taka interpretacja nie tylko nie odpowiada 
kodeksowemu modelowi odpowiedzialności, ale również może budzić zastrzeżenia  
w kontekście ogólnej zasady równowagi stron umowy wzajemnej. W związku  
z powyższym Wykonawca zwraca się o dodanie do § 12 Projektu Umowy 
następującego postanowienia: „W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienie w przypadkach określonych w Umowie, jeżeli jest 
ono spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi winy lub za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, bądź jest wynikiem działania siły 
wyższej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez 
Zamawiającego korzyści.”  
Odpowiedź 14 
Zamawiający do § 12 Projektu Umowy dodaje ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 
 „4. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność za 
opóźnienie w przypadkach określonych w Umowie, jeżeli jest ono spowodowane 
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi winy lub za które odpowiedzialność 
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ponosi Zamawiający, bądź jest wynikiem działania siły wyższej. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za utracone przez Zamawiającego korzyści.”. 
 
Pytanie 15 
Zamawiający w treści § 12 ust. 2 Projektu Umowy przewidział dla siebie możliwość 
potrącania kar umownych. Wykonawca nie kwestionuje tutaj samej możliwości 
potrącania kar umownych. Zaznaczyć jednak należy, iż działanie to może być 
przyczyną poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy. Niejednokrotnie 
zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia  
o naliczenie kar umownych, jak również wysokość tej kary mogą być pomiędzy 
stronami sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez strony 
umowy działań zmierzających do ustalenia istnienia oraz czynników wpływających na 
wysokość kary umownej. Prawo jednostronnego naliczenia kary umownej  
i potrącenia jej z wniesionego zabezpieczenia czy wynagrodzenia Wykonawcy, 
uniemożliwia Wykonawcy podjęcie próby wykazania, iż naliczona kara umowna 
potrącona została bezprawnie, albo też jej wysokość nie odzwierciedla faktycznego 
stanu rzeczy. Czy w związku z powyższymi wątpliwościami, Zamawiający dopuszcza 
możliwość modyfikacji treści § 12 ust. 2 Projektu Umowy poprzez zastrzeżenie 
możliwości potrącenia kary umownej dopiero po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego w odniesieniu do kary umownej, która ma zostać potrącona?  
Odpowiedź 15 
Zamawiający w oparciu o zasadę współżycia społecznego nie dokona potrąceń kar 
umownych bez wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie oraz bez 
próby wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Zamawiający uznaje że zasady 
współżycia społecznego nie wymagają dodatkowych regulacji w umowie. 
 
Pytanie 16 
Wykonawca uprzejmie zwraca uwagę, że postanowienia § 13 ust. 9 Projektu Umowy 
odwołują się do niewłaściwych artykułów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nowa ustawa nie zawiera takich 
regulacji. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). W związku z powyższym Wykonawca proponuje nadać w § 13 ust. 9 
Projektu Umowy następujące brzmienie: „Wykonawca oświadcza, iż w przypadku 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy zastosuje środki 
bezpieczeństwa określone we właściwych przepisach, w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”  
Odpowiedź 16 
Zamawiający dokona zmiany § 13 ust. 9 Projektu Umowy który otrzyma następujące 
brzmienie: 
„9. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych  
w związku z realizacją Umowy zastosuje środki bezpieczeństwa określone we 
właściwych przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).”. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza 
uzupełnienie postanowień § 15 Projektu Umowy o nowy ustęp, zgodnie z którym: 
„Przysługujące Zamawiającemu prawo do odstąpienia lub rozwiązania Umowy może 
zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń 
i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy 
niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie 
usunął ich skutków”.  
Odpowiedź 17 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie nowego ustępu. Wobec 
powyższego § 15 ust. 7 otrzyma nowe brzmienie: 
„7. Przysługujące Zamawiającemu prawo do odstąpienia lub rozwiązania Umowy 
może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania 
naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie 
krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, 
ani nie usunął ich skutków.” 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie odczytów mobilnych (nakładek radiowych 
na wodomierzach i odczyt ich w systemie inkasenckim w tym samym programie,  
w którym będą odczytywane urządzenia GSM) w lokalizacjach w których nie możliwe 
będzie nawiązanie komunikacji GSM. Przy czym ilość urządzeń odczytywanych 
mobilnie nie może przekroczyć 10% wszystkich zamontowanych urządzeń?  
Odpowiedź 18 
Według wiedzy  zamawiającego cały obszar gminy pokryty jest zasięgiem sieci GSM. 
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje montaży nakładek radiowych 
na wodomierzach 
 
Pytanie 19 
W ramach realizacji przedmiotowego postępowania Wykonawca zobligowany jest do 
świadczenia 60 miesięcznego okresu gwarancji. Przez pięć lat od daty zakończenia 
projektu Wykonawca musi zapewnić odpowiednią infrastrukturę techniczną jak  
i personel realizujący proces utrzymania systemu. W związku z powyższym 
Wykonawca w swojej ofercie musi ująć koszty związane z realizacją procesu 
gwarancji. Wykonawca nie ma żadnego wpływu oraz nie jest w stanie przewidzieć jak 
będzie kształtowała się sytuacja gospodarcza na przestrzeni kolejnych 5 lat. 
Analizując aktualną sytuację gospodarczą, można wywnioskować iż na przestrzeni 
najbliższych lat poziom inflacji przekroczyć zakładaną prognozę inflacyjną co 
doprowadzi do znaczącego wzrostu cen. Taki scenariusz może doprowadzić do 
znaczącego zmniejszenia rentowności realizowanego przedsięwzięcia a nawet 
doprowadzić do strat finansowych Wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy  
o wprowadzenie do treści umowy poniższego zapisu: „1. Zwiększenie wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostawę usług w ramach 60 miesięcznej 
gwarancji może być dokonane również w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie komunikatu powyżej 5% w stosunku do roku 
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poprzedniego. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec 
zmianie o wartość ustaloną przez Strony w aneksie, przy czym wynagrodzenie nie 
będzie mogło wzrosnąć powyżej wysokości wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa 
GUS za rok ubiegły.”  
Odpowiedź 19 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wiąże się to z ryzykiem prowadzenia takiej działalności. Wykonawca 
winien wkalkulować to ryzyko w ofercie.  
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert, co najmniej  
o dwadzieścia jeden dni kalendarzowych, minimum do dnia 28 stycznia 2020r.? 
Wniosek Wykonawcy podyktowany jest okresem świątecznym oraz nowo rocznym 
związanym z urlopami i nieobecnością pracowników oraz należytym przygotowaniem 
oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca musi przeprowadzić analizę 
wymagań opisanych w SIWZ. Wymagania określone w przetargu przez 
Zamawiającego potrzebują dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został 
pierwotnie wyznaczony w SIWZ. Zamawiający, jako podmiot określony w ustawie 
zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie wcześniej i ma 
świadomość, jakie działania Wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert, aby 
prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia.  
Odpowiedź 20 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 17 stycznia 2020 r 
 
 
 Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian, postanowił przedłużyć termin składania ofert.  
 
Nowe terminy i zapisy są następujące: 

 
1. Dział XII ust. 1 SWIZ otrzymuje brzmienie: 

„1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem 
Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl do dnia 17.01.2020 r. do 
godz. 10:00.” 

 
2. Dział XII ust. 6 SWIZ otrzymuje brzmienie: 

„6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem 
Platformy.” 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną 

przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu 
oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają 
zmianie. 

 
Prezes Zarządu 

 
/-/ Adam Michał Marchlewski 

 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiającego http://www.zk-lubawa.4bip.pl dn. 31.12.2019 r. 

http://www.zk-lubawa.4bip.pl/

