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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. III - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 18/2018 - SIWZ z dnia 02 
maja 2018r. „Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wg. załączonej 
dokumentacji oraz specyfikacji technicznej" 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII ust. ł 
Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Dotyczy projektu umowy: 

Biorąc pod uwagę, iż zapisy punktu VIII 
SIWZ przewidują różne terminy realizacji 
nns7C7epólnvch we7łów Wvknnawca 

1. 

proponuje wprowadzenie do umowy 
możliwości wystawiania faktur YAT na 
każdy węzeł osobno lub część przedmiotu 
umowy. Przy obecnych zapisach umownych 
Wykonawca po dostawie części przedmiotu 
zamówienia byłby zmuszony do oczekiwania 
na należne mu wynagrodzenie do końca 
terminu realizacji umowy. W związku z 
powyższym wnosimy o dopisanie do § 4 
ustępu o brzmieniu: 
„Faktury mogą zostać wystawione przez 
Wykonawcę na wszystkie węzły, ich część 
lub osobno na każdy węzeł". 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 4 
ustępu o brzmieniu: 
„Faktury mogą zostać wystawione przez 
Wykonawcę na wszystkie węzły, lub osobno na 
każdy kompletny węzeł". 
Płatność za dostarczone kompletne węzły: 
90% - osobno za dostawę kompletnego węzła, 
10% - po realizacji całości zamówienia. 

2. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż wydłużenie 
ustawowego dwuletniego okresu rękojmi do 
36 miesięcy może prowadzić do sytuacji, że 
Zamawiający w 36-tym miesiącu eksploatacji 
urządzeń zażąda bez rozpatrzenia możliwości 
skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji 
dostarczenia nowych rzeczy, obniżenia ceny 
lub odstąpi od umowy, co może okazać się 
całkowicie nieadekwatne do typu i rozmiaru 
zgłoszonej usterki lub wady. Ponadto według 
Wykonawcy udzielona 36-miesięczna 
gwarancja w wystarczający sposób 
zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż 
Wykonawca udzielając gwarancji potwierdza 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 
ust. 2 z § 5. 
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swoją gotowość do dokonania wszelkich 
koniecznych napraw przedmiotu umowy, 
które wynikły z przyczyn tkwiących w 
urządzeniu. W związku z 
powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 2 z 
§ 5 . 

3. 

Obecna konstrukcja zapisu § 5 ust. 5 
umożliwia Zamawiającemu żądanie od 
Wykonawcy dotrzymania terminów naprawy 
lub wymiany wadliwego węzła pomimo, iż z 
przyczyn całkowicie obiektywnych i 
niezależnych od Wykonawcy nie będzie on w 
stanie tych terminów dotrzymać. W 
związku z powyższym wnosimy o zmianę § 
5 ust. 5 z: 
„5. Naprawa lub wymiana będzie dokonana 
nie później niż w ciągu .... dni roboczych. 
Termin wykonania naprawy lub wymiany 
liczony jest od momentu zgłoszenia wady 
towaru do Wykonawcy przez Zamawiającego 
do momentu naprawy lub dostarczenia 
nowego niewadliwego towaru 
Zamawiającemu. Przedłużenie czasu 
naprawy lub wymiany towaru może nastąpić 
jedynie za zgodą Zamawiającego i być 
usprawiedliwione nadzwyczajnymi 
trudnościami wykonania naprawy serwisowej 
w powyżej określonym terminie" 
na: 
„5. Naprawa lub wymiana będzie dokonana 
nie później niż w ciągu .... dni roboczych. 
Termin wykonania naprawy lub wymiany 
liczony jest od momentu zgłoszenia wady 
towaru do Wykonawcy przez Zamawiającego 
do momentu naprawy lub dostarczenia 
nowego niewadliwego towaru 
Zamawiającemu. Przedłużenie czasu 
naprawy lub wymiany towaru może być 
usprawiedliwione obiektywnymi 
trudnościami wykonania naprawy serwisowej 
w powyżej określonym terminie". 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
zapisu § 5 ust. 5. 

4. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku 
opóźnień w dostawie lub naprawie 
przedmiotu zamówienia, kary umowne 
powinny zostać naliczone od wartości 
konkretnego węzła, którego opóźnienia 
dotyczą, a nie od całości zamówienia. 
Wnosimy zatem o: 
a) zmianę § 7 ust. 1 pkt a z: 
„a) za opóźnienie w dostawie towaru w 
wysokości 0,3 % wartości netto 
wynagrodzenia wskazanego § 4 ust. 1 za 
niedostarczoną w terminie towaru, za każdy 
dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 
100 % wartości tego wynagrodzenia" 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenia 
proponowanych zmian, terminologia „część 
towaru" lub część wynagrodzenia" oznacza 
jeden kompletny kompaktowy węzeł cieplny 
wykonany zgodnie z załączonym schematem 
montażowym i specyfikacją materiałową 
przygotowany do montażu na obiekcie. 



na: 
,.a) za opóźnienie w dostawie towaru w 
wysokości 0,3 % wartości netto 
wynagrodzenia wskazanego § 4 ust. 1 za 
niedostarczoną w terminie część towaru, za 
każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej 
niż IGO % wartości tego wynagrodzenia" 
b) zmianę § 7 ust. 1 pkt b z: 
„b) za opóźnienie w usunięciu wad towaru 
lub wymiany uszkodzonych na nowe w 
wysokości 0,3 % wartości netto 
wynagrodzenia § 4 ust. 1 za dostarczenie 
wadliwego towaru za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 100 % 
wartości tego wynagrodzenia" 
na: 
„b) za opóźnienie w usunięciu wad towaru 
lub wymiany uszkodzonych na nowe w 
wysokości 0,3 % wartości netto części 
wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 za 
dostarczenie wadliwego towaru za każdy 
dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 
100 % wartości tego wynagrodzenia". 

5. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa 
zawierana przez Strony należy do grupy 
umów cywilnoprawnych, a ich podstawową 
zasadą jest równość stron. Ponadto należy 
zauważyć, iż zapisy umowne powinny 
zapewnić przynajmniej minimalną iKhronę 
interesów Wykonawcy. Nawiązuje do 
powyższego art. 5 Kodeksu cywilnego, który 
stanowi, że nie można czynić ze swego 
prawa użytku, który byłby sprzeczny m 
społeczno - gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Ponadto Wykonawca zwraca 
uwagę, iż podstawą każdej umowy i celem 
nadrzędnym jest wspólne działanie 
Zamawiającego i Wykonawcy mające na 
celu osiągnięcie oczekiwanego przez 
zamawiającego efektu. Przez pojęcie 
„wspólne działanie" należy rozumieć takie 
czynności, które nie wymuszają 
uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. 
Odwołując się do wyżej wymienionych zasad 
współżycia społecznego oraz zasady 
równości stron, wnosimy o: 

a) dopisanie do § 7 ust. 1A o brzmieniu: 
„ l A . Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczenia Zamawiającemu kary umownej 
w przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego 
w wysokości 5% łącznej wartości netto 
Umowy określonej § 4 ust. 1 Umowy", 
b) zmianę § 7 ust. 2 z: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
proponowanych zmian. 



„2. Zastrzeżenie kar umownych, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza 
dalsz>'ch roszczeń odszkodowawczych 
Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, 
jeżeli wartość poniesionej przez niego 
szkody przekracza wysokość kar umownych 
lub jeżeli szkoda wynikła ze zdarzeń innych, 
niż opisane w ust. 1 powyżej" 
na: 
„2. Zastrzeżenie kar umownych, o których 
mowa w ust. 1 i 1A powyżej, nie wyłącza 
dalszych roszczeń odszkodowawczych Stron, 
jeżeli wartość poniesionej szkody przekracza 
wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda 
wynikła ze zdarzeń innych, niż opisane w 
ust. 1 i 1A powyżej", 
c) zmianę § 7 ust. 3 z: 
„3. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnienia do żądania 
zapłaty kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
tej 
kary w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od 
dnia otrzymania wezwania od 
Zamawiającego na 
rachunek bankowy wskaz.any na wezwaniu" 
na: 
„3. W przypadku skorzystania przez Stronę 
z uprawnienia do żądania zapłaty kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 i 1A 
powyżej, druga Strona zobowiązana będzie 
do zapłaty tej kary w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania 
na rachunek bankowy wskazany na 
wezwaniu". 

6. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis § 7 ust. 
4 umożliwia Z.amawiającemu potrącenie 
z wynagrodzenia Wykonawcy kary umownej 
bez możliwości ustosunkowania się 
Wykonawcy do tejże kary. Jest to sytuacja 
niedopuszczalna i stawiająca Zamawiającego 
w nadmiemie uprzywilejowanej pozycji w 
stosunku do Wykonawcy. Wnosimy zatem o 
wykreślenie ust. 4 z § 7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 
ust. 4 z § 7. 

Z poważaniem 


