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 Juszkowo, 20.01.2023 r. 

ZP.271.41.2022/4  

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – NR 2 

(pytania nr 1-3)  

 

 

dotyczy: postępowania pn. ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH W GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI, nr postępowania ZP.271.41.2022 

 

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone wnioski, udziela 

wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie nr 1: Odpowiedzią na pytanie nr 45 i 46 Zamawiający jednoznacznie potwierdził, że nie wyraża 

zgody, ani na cesję wierzytelności, ani na płatności częściowe. Wykonawca wzywa zatem do udzielenia 

wyjaśnień, dlaczego Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie cesji oraz na fakturowanie 

częściowe przy tak dużym ryzyku kontraktowym. 

Zgodnie z art. 431 ustawy PZP Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

natomiast sformułowane przez Inwestora postanowienia umowy przerzucają cały ciężar realizacji 

inwestycji na wykonawcę. W realiach niniejszego postępowania nie będzie więc mowy o żadnym 

współdziałaniu, albowiem całe ryzyko kontraktowe zostało przesunięte na wykonawcę. 

Podkreślić należy, że termin realizacji inwestycji wynosi 6 miesięcy, natomiast wykonawca będzie mógł 

zafakturować roboty dopiero w momencie spisania protokołu odbioru końcowego. Z uwagi, że termin 

płatności faktury wynosi 30 dni – wybrany wykonawca będzie zmuszony finansować inwestycję przez 

okres około 7 miesięcy. 

Wykonawca zwraca nadto uwagę na kolejne niekorzystne warunki kontraktowe: 

- Par. 3 ust. 2 projektu umowy - warunkiem przystąpienia do czynności odbiorowych jest uzyskanie 

potwierdzenia gotowości odbioru od Inspektora Nadzoru, natomiast umowa nie precyzuje, w jakim 

czasie Inspektor Nadzoru ma potwierdzić gotowość do odbioru. Powyższa okoliczność może 

powodować przesunięcie terminu odbioru z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a tym samym 

będzie przeszkodą w zafakturowaniu robót. 

- Par. 3 ust. 7 lit. d projektu umowy - jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Zamawiający stwierdzi brak przekazania wymaganych dokumentów, to Zamawiający nie dokona 

odbioru przedmiotu umowy. Powyższe postanowienie jest bardzo ogólne, natomiast dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego powinny być jednoznacznie określone. Powyższa okoliczność może 
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powodować przesunięcie terminu odbioru z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a tym samym 

będzie przeszkodą w zafakturowaniu robót. 

- Par. 3 ust. 9 projektu umowy - Własność mikroinstalacji fotowoltaicznych przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Z 

powyższego postanowienia wynika, przykładowo, że jeżeli wykonawca wykona instalację fotowoltaiczną 

w 2 miesiącu realizacji inwestycji, to będzie za nią odpowiedzialny jeszcze przez kolejne 4 miesiące. 

Wskazać w tym miejscu należy, że przez ten okres instalacja będzie eksploatowana przez użytkownika, 

w związku z czym wykonawca nie powinien być dłużej za nią odpowiedzialny. Ponadto, przez miesiąc 

od podpisania protokołu/wystawienia faktury instalacja nie będzie opłacona, a będzie już własnością 

Zamawiającego. Przeniesienia własności powinno nastąpić dopiero w momencie uiszczenia całości 

zapłaty. 

Wykonawca zwraca się nadto o dodatkowe wyjaśnienia, czy z uwagi na powyższe ryzyko kontraktowe: 

- Zamawiający wniesie na rzecz Wykonawcy gwarancję bankową zwrotu zabezpieczenia? 

- Czy z uwagi na konieczność refakturowania środków dotacyjnych i braku możliwości zaliczkowania 

wynikającego ze sposobu rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Inwestor ma 

zabezpieczone środki własne na realizację inwestycji? Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Inwestor ma 

zabezpieczone środki finansowe na koncie bankowym, które są dla niego dostępne w każdym 

momencie? 

Ponadto: 

- Czy w dniu wystawienia przez wykonawcę faktury, środki finansowe będą możliwe do wypłacenia przez 

Zamawiającego w tym samym dniu? 

- Czy wypłata wynagrodzenia wykonawcy jest uzależniona od pozytywnego zweryfikowania wniosku 

Inwestora o wypłatę środków z instytucji dotującej RPO? Jeżeli tak, czy Zamawiający uwzględnił czas 

potrzebny na kwestie formalne zmierzające do wypłaty środków dotacyjnych, wynoszący często kilka 

miesięcy. 

Na zakończenie, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy PZP wnoszę o udostępnienie treści niniejszego 

zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, nawet w przypadku, kiedy Inwestor zaniecha 

udzielenia odpowiedzi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż na gruncie ustawy PZP przysługuje mu prawo podmiotowe do jednostronnego 

ustalenia warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z jego potrzebami. Innymi słowy, to Zamawiający określa zasady, na których chce zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia publicznego, w czym wyraża się ograniczenie zasady swobody umów 

charakterystyczne dla umów w sprawie zamówienia publicznego. Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy 

we Wrocławiu w wyroku z dnia14 kwietnia 2008 r., sygn. akt X Ga 67/08: „Zgodnie z charakterem 

zobowiązania publicznego zamawiający może się starać przenieść odpowiedzialność na wykonawców, 

a nawet w ramach swobody umów wręcz narzucić pewne postanowienia umowy we wzorze umowy, a 

wykonawca może nie złożyć oferty na takich właśnie warunkach. Natomiast składając ofertę musi wziąć 
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pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę 

ofertową”. 

Przystąpienie przez wykonawcę ubiegającego się o zamówienie do adhezyjnie ukształtowanych przez 

Zamawiającego warunków zamówienia, odbywa się z pełnym poszanowaniem dobrowolności, 

równouprawnienia i autonomicznej woli zainteresowanego. 

Oczywiście uprawnienie Zamawiającego do swobodnego kształtowania warunków umowy w sprawie 

zamówienia publicznego nie ma charakteru absolutnego, w szczególności nie może pozostawać w 

sprzeczności z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Wykonawca nie wykazał, 

żeby brak zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności oraz dokonywanie płatności częściowych za 

wykonanie przedmiotu umowy stał w sprzeczności z przepisami prawa, jak również zasadami 

współżycia społecznego, a tym samym wykraczał poza granice swobody umów. 

W następnej kolejności Zamawiający zwraca uwagę, iż termin wykonania przedmiotu umowy został 

zastrzeżony na korzyść Wykonawcy co oznacza, iż jest on uprawniony do wcześniejszego spełnienia 

świadczenia, a Zamawiający ma obowiązek przyjąć świadczenie zaofiarowane mu przed terminem pod 

rygorem popadnięcia w zwłokę. Nie jest zatem uprawnione twierdzenie Wykonawcy, iż w każdym 

przypadku będzie on zmuszony kredytować koszty wykonanej instalacji przez okres 7 miesięcy czy też, 

że ciąży na nim niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji w okresie od dnia jej wydania 

Zamawiającemu do dnia upływu umownego terminu na jej wykonanie. 

Termin na potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości odbioru przedmiotu 

umowy zostanie określony w umowie na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego i wynosił będzie 5 

dni od daty zgłoszenia zakończenia robót związanych z montażem instalacji przez ich wykonawcę. 

Odpowiadając na pozostałe pytania Zamawiający informuje, iż: 

1) nie ustanowi na rzecz Wykonawcy gwarancji bankowej zwrotu zabezpieczenia, 

2) zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 

dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, 

3) przyjmując na siebie zobowiązanie finansowe ma prawny obowiązek wykonania go w terminie 

pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

 

Pytanie nr 2: W nawiązaniu do zamieszczonej w dokumencie "Odpowiedzi na pytania wykonawców - 

nr 1” odpowiedzi na pytanie nr 63 informujemy, iż Państwa odpowiedź nie jest rozwiązaniem problemu 

wskazanego w tym pytaniu. Dla przykładu dla instalacji w Goszynie o mocy 6kWp przy zastosowaniu 

wspomnianych przez Państwa paneli 650Wp można zamontować tylko 9 szt modułów, które dadzą moc 

5,85kWp, dołożenie kolejnego modułu spowoduje przekroczenie mocy przyłączeniowej obiektu. W 

związku z tym zastosowanie modułów o mocy 650Wp spowoduje odchylenie mocy szczytowej dla 

każdej instalacji, a w niektórych przypadka przekroczy moc umowną budynku. W związku z powyższym 

jedynymi możliwymi modułami do zastosowania nadal są moduły o mocy 500Wp, które, ponownie 
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podkreślamy, nie są dostępne w hurtowniach fotowoltaicznych. Prosimy o zatem o wyrażenie zgody na 

odchył mocy szczytowej instalacji na plus lub minus oraz zwiększenie mocy umownej budynku, jeśli 

będzie to konieczne. 

Odpowiedź:   

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź, której udzielił do pytania nr 63 w dokumencie "Odpowiedzi na 

pytania wykonawców - nr 1” z dnia 17.01.2023 r.  

 
Pytanie nr 3: W adnotacji do odpowiedzi na pytanie nr 58 prosimy o informację, czy otrzymali Państwo 

choćby wstępną zgodę konserwatora zabytków na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Co w 

przypadku gdy konserwator nie zgodzi się na montaż instalacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie podsiada wstępnej opinii konserwatora zabytków na montaż instalacji fotowoltaicznej.  

 
 

 

 

  
 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

 

 

Sporządziła Daria Czyżewska 

Zaakceptował Leszek Filipski  
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