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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
17.04.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania Odpowiedź zamawiającego 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 Kary 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 ust.4 

Dotychczasowe brzmienie 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust.4 na 
zapis : 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. Przy czym 
maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania Umowy, włączając kary umowne 
nie może przekroczyć 100 % całkowitego 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

1. 

umowne. 
Z uwagi na to, że unnowa w obecnej formie 
wprowadza w zasadzie nieograniczoną 
odpowiedzialność Wykonawcy, prosimy 
uprzejmie o rozszerzenie treści ustępu 4 
paragrafu 15 o następujące lub analogiczne 
brzmienie ograniczające najczęściej stosowane w 
takich przypadkach odpowiedzialność każdej 
strony umowy do wysokości wynagrodzenia 
umownego oraz zniesienie odpowiedzialności za 
tzw. utracone korzyści. 
Proponowane nowe brzmienie ustępu 4 
paragrafu 15 : 
ust. 4: Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszl<odowania uzupełniającego do 
wysol<ości rzeczywiście poniesionej szkody. Przy 
czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy, włączając kary umowne nie może 
przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy. 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 ust.4 

Dotychczasowe brzmienie 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust.4 na 
zapis : 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. Przy czym 
maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania Umowy, włączając kary umowne 
nie może przekroczyć 100 % całkowitego 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

2. 

Zał. 8 do SWIZ Proiekt Umowv. § 15 Karv Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 ust.3 

Dotychczasowe brzmienie 
2. umowne. 

Umowa w obecnym kształcie nie zawiera klauzuli 
wprowadzającej sumaryczne ograniczenie 

Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 ust.3 

Dotychczasowe brzmienie 
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wysokości wszystkich) kar umownycli, dlatego też 
uprzejmie prosimy o dodanie ustępu 
0 następującej lub analogicznej treści: 
8) Maksymalna łączna kwota kar umownycłi 
należna od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
wynikających z niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 20% całego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo 
potrącenia kar umownych, określonych w 
ust. 2 niniejszego paragrafu, z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust.3 
na zapis: 

Maksymalna łączna kwota kar umownych 
należna od Wykonawcy ze wszystkich 
tytułów wynikających z niniejszej umowy 
nie może przekroczyć 30% całego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo 
potrącenia kar umownych, określonych w 
ust. 2 niniejszego paragrafu, z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

3. 

Zał. 8 do SWIZ Proiekt Umowy. § 12 Odbiory 
Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy 
zapisów, które mają za zadanie regulować 
sytuacje w których na wskutek zdarzeń 
niezależnych od Wykonawcy, dochodzi do 
niemożliwości przeprowadzenia w umownych 
terminach takich czynności jak np. pomiary emisji 
zanieczyszczeń, ruch regulacyjny czy ruch próbny 
(przeprowadzenie tych prac zależy od pracy kotła, 
a na to Wykonawca nie ma wpływu). 
Prosimy więc o wprowadzenie do umowy § 12 
takich zapisów np. poprzez wprowadzenie 
dodatkowego ustępu o następującej bądź 
analogicznej treści: 

Odbioru końcowego dokonuje się po 
całkowitym zakończeniu wszystkich prac 
związanych z wykonaniem, uruchomieniem i 
przekazaniem elektrofiltru do eksploatacji, przy 
czym w przypadku, jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy Ruch Regulacyjny 
lub Ruch Próbny lub Pomiar Emisji nie odbędzie 
się w terminach o których mowa w Załączniku 
nr 9 do Umowy i spowoduje przesunięcie daty 
przekazania przedmiotu Umowy do 
eksploatacji o 30 dni. Wykonawca będzie 
upoważniony do wystawienia faktury na 
podstawie protokołu sporządzonego pomiędzy 
Stronami, tak jak z tytułu przekazania do 
eksploatacji, w pierwszym dniu po upływie 30 

Dopuszczamy zmiany w umowie w tym 
przesunięcie terminu odbioru końcowego z 
różnych przyczyn również niezależnych od 
Wykonawcy , ale będą one wymagały 
sporządzenia aneksu do umowy. 
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dni od planowanej daty przekazania do 
eksploatacji 

4. 

Zał. Nr do SWZ - PFU 

Pkt. 6. WYMAGANE PARAMETRY INSTALAGI 
ODPYLAJĄCEJ PO MODERNIZAGI 
6.1. Wymagania ogólne 
6.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym 
do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych przez 
akredytowaną firmę na koszt Wykonawcy na 
warunkach opisanych w niniejszym załączniku, w 
przypadku zaobserwowania niekorzystnych dla 
inwestora odstępstw od gwarantowanych 
wartości podanych w ofercie(...) 
Powyższy zapis naraża Wykonawcę na 
poniesienie kosztów wykonywania pomiarów 
kontrolnycli za każdym razem zaobserwowania 
przez Zamawiającego odstępstw od 
gwarantowanych parametrów - nawet w sytuacji 
gdy niekorzystne odstępstwa nie będą wynikały z 
winy Wykonawcy. 
Dlatego wnosimy o dopisanie do pkt. 6.2.1 zdania 
jak niżej: 
6.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym 
do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych przez 
akredytowaną firmę na koszt Wykonawcy na 
warunkach opisanych w niniejszym załączniku, w 
przypadku zaobserwowania niekorzystnych dla 
inwestora odstępstw od gwarantowanych 
wartości podanych w ofercie -jeżeli okaże się, że 
odstępstwa te będą z winy Wykonawcy a próby 
przywrócenia poprawnej pracy instalacji nie 
przyniosą wymaganego w umowie skutku. 

Zał. Nr 2 do SWZ - PFU pkt. 6.1.2 

Dotychczasowe brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania Wykonawcy, w okresie 
gwarancyjnym do przeprowadzenia 
pomiarów kontrolnych przez akredytowaną 
firmę na koszt Wykonawcy na warunkach 
opisanych w niniejszym załączniku, w 
przypadku zaobserwowania niekorzystnych 
dla inwestora odstępstw od 
gwarantowanych wartości podanych w 
ofercie. 

Zamawiający zmienia brzmienie pkt.6.1.2 
na zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wezwania Wykonawcy, w okresie 
gwarancyjnym do przeprowadzenia 
pomiarów kontrolnych przez 
akredytowaną firmę na koszt Wykonawcy 
na warunkach opisanych w niniejszym 
załączniku, w przypadku zaobserwowania 
niekorzystnych dla inwestora odstępstw 
od gwarantowanych wartości podanych w 
ofercie z wyłączeniem nieprawidłowej 
eksploatacji instalacji elektrofiltru lub w 
innych warunkach niż opisane w 
załączniku i tylko w tym przypadku jeżeli 
okaże się, że odstępstwa te będą z winy 
Wykonawcy a próby przywrócenia 
poprawnej pracy instalacji nie przyniosą 
wymaganego w umowie skutku. 

Z poważaniem 
OŁŁS Z A R Z Ą D U 


