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Obrazów, dnia 26.03.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 5 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, na terenie Gmin: 

Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane 

pytania oraz modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 2, w 

punkcie 4., z istniejącego zapisu o brzmieniu: 

„4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu 

praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.” na następujący zapis: 

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem stwierdzonym prawomocnym 

wyrokiem sądu w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się 

do zwrotu kwot określonych w treści wyroku, a poniesionych przez Zamawiającego w związku z 

pojawieniem się takich roszczeń 

Odpowiedź:  

Zamawiający wraża zgodę. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust 4, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem stwierdzonym prawomocnym wyrokiem 

sądu w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

kwot określonych w treści wyroku, a poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się 

takich roszczeń 

 

Pytanie 2 

Prosimy Zamawiającego o poprawienie zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 3, w punkcie 3. 

ponieważ wygląda on na niedokończony. Treść istniejącego zapisu: „3. Wykonawca sporządzi 

kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,  przez która należy rozumieć” oraz 

uzupełnienie treści punktu numer 4., w tym samym paragrafie, ponieważ jest on pusty 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 do dnia:  

a) dokumentację projektową ………………………. 

b) przedstawienie do zatwierdzenie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu 

finansowo rzeczowego  dostawy z montażem poszczególnych instalacji wymienionych w PFU.  

c) zakończenie robót do dnia 31.08.2019 roku. 

 

2. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

będzie protokół częściowy/ końcowy odbioru robót podpisany przez  Zamawiającego.  
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3. Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,  przez która 

należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót w dwóch egzemplarzach.  

4. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu na 5 (pięć) dni 

przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą oraz 

świadectwa jakości wyrobu a także dokumenty potwierdzające  zgodność realizacji prac z aktualnymi 

przepisami w trzech egzemplarzach. Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą tj. dziennik budowy, 

oświadczenie kierownika i inspektora nadzoru, że wbudowane materiały posiadają oznakowanie i 

certyfikaty zgodne z ustawą  o wyrobach budowlanych.  

5. Na pisemny wniosek wykonawcy, po wczes niejszym uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą 

Zamawiający moz e wyrazic  zgodę na zmianę termino w realizacji poszczego lnych częs ci zamo wienia 

wskazanych w ust. 1 (za wyjątkiem terminu ostatecznego) w taki sposo b, aby mogły byc  wykonane i 

rozliczone wcześniej lub później niz  w terminach wskazanych w ust. 1. Terminy realizacji 

poszczego lnych etapo w mają charakter pomocniczy i techniczny. Zmiana umowy w tym zakresie 

będzie zmianą nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamo wien  publicznych.  

 

 

Pytanie 3 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy, w paragrafie 4, w 

punktach: 3., 4. i 5., z istniejących zapisów o brzmieniu:„3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego 

i osób trzecich.”„4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania przez dostarczenie informacji 

pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót  zanikających i ulegających zakryciu z 4 

dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.”  

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców.” na następujące zapisy: 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i 

straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich, 

o ile wynikają one z rażącego niedbalstwa lub naruszenia prawa. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikające z wtargnięcia osób trzecich na teren budowy i 

niezastosowanie się osób trzecich do oznaczeń i zabezpieczeń na terenie budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania przez dostarczenie informacji pisemnej do siedziby 

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich 

zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile wezwał Zamawiającego 

z odpowiednim uprzedzeniem do sprawdzenia przeprowadzonych prac, a Zamawiający nie dokonał 

ich sprawdzenia, a dalsze oczekiwanie na sprawdzenie robót prowadziłoby do opóźnień w 

przedmiocie wykonania umowy i naraziłoby Wykonawcę na kary umowne. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców w zakresie bezpośrednio związanym z przedmiotem Umowy i skierowania 

Podwykonawców do określonych działań. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie 4 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy, w paragrafie 6, w 

punktach: 1. i 4., z istniejących zapisów o brzmieniu: 

„1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, 

że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 

czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.” 

„4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas  wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.” na następujące zapisy: 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

obowiązany jest do weryfikacji podstaw żądania i w przypadku uznania, że zgłoszenie jest zasadne 

sprawi, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i 

związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ i zasadami sztuki budowlanej. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody  

 

Pytanie 5 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na rezygnację z zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 6, 

w punkcie 5., o następującym brzmieniu: 

„5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla zapis  

 

Pytanie 6 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dodanie zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 7, 

punktu numer 2., o następującej treści: 

2. Przez przywrócenie do stanu pierwotnego rozumie się uprzątnięcie terenu prac prowadzonych 

bezpośrednio przez Wykonawcę, z odpadów powstałych na skutek prowadzonych przez Wykonawcę 

prac. Wykonawca nie odpowiada za uprzątnięcie odpadów pozostawionych przez osoby trzecie i nie 

powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację    

Zamawiający dokonuje dodaje w  § 2 ust 2, który otrzymuje brzmienie: 

Przez przywrócenie do stanu pierwotnego rozumie się uprzątnięcie terenu prac prowadzonych 

bezpośrednio przez Wykonawcę, z odpadów powstałych na skutek prowadzonych przez Wykonawcę 

prac. Wykonawca nie odpowiada za uprzątnięcie odpadów pozostawionych przez osoby trzecie i nie 

powstałych w wyniku prowadzonych prac 

 

Pytanie 7 
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Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 8, w 

punkcie 3., z istniejącej treści: 

„3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.” 

na następujący zapis:3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi 

przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. W przypadku, gdy wyniki 

badań potwierdzą, że materiały i technologia wykonania robót przez Wykonawcę są prawidłowe i 

zgodne z zasadami sztuki budowlanej, koszty badań pokrywa Zamawiający w formie dodatkowego 

rozliczenia ponad kwotę wynagrodzenia 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację   

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust 3, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 

badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą, że 

materiały i technologia wykonania robót przez Wykonawcę są prawidłowe i zgodne z zasadami sztuki 

budowlanej, koszty badań pokrywa Zamawiający w formie dodatkowego rozliczenia ponad kwotę 

wynagrodzenia 

 

Pytanie 8 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 10, w 

punkcie 6., z istniejącej treści: „6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 

roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.” na następujący zapis: 

6. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność z podwykonawcami wobec Zamawiającego za 

roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż nie jest związany umową z podwykonawcą. 

 

Pytanie 9 

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie informacji, dotyczącej u kogo należy złożyć dokument 

stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym jest mowa w 

zapisie we wzorze umowy, w paragrafie 13, w punkcie 1., a jego treść brzmi następująco: 

„1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia dla partnera, z którym zostanie zawarta umowa.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 9 ust. , który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia dla partnera, z którym zostanie 

zawarta umowa 

 

Pytanie 10 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 17, z 

istniejącej treści: 

„W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (owiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca 

będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.” na następujący zapis: 
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W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację   

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 17, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a 

Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

 

Pytanie 11 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu we wzorze umowy, w paragrafie 18, w 

punkcie 1., z istniejącej treści:„1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.” 

na następujący zapis: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe z niewłaściwym przeprowadzenie prac 

poprzedzających prace określone w przedmiocie umowy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady 

powstałe na skutek ingerencji osób trzecich 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację   

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 18 ust.1 , który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe z niewłaściwym przeprowadzenie prac 

poprzedzających prace określone w przedmiocie umowy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady 

powstałe na skutek ingerencji osób trzecich. 

 

Pytanie 12 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy, w paragrafie 21, w 

punkcie 1., w podpunktach: 3) i 4) punktu 2., oraz w punktach: 3. i 6., z zapisów o istniejącej treści: 

„1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną 

ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac 

budowy.” 

„3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo 

rzeczowego.” 

„3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie 

przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru.” 

„6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.” 



 
Znak sprawy: ZP.271.3.2019 

na następujące zapisy: 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty 

oraz plac budowy na koszt strony odstępującej od umowy. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego i zakreślenia terminu do wznowienia prac; 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją 

harmonogramu finansowo rzeczowego, pomimo wystosowania wezwania do złożenia dokumentacji. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie 

przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, wykonanie umowy stało się niemożliwe lub rodziłoby negatywne 

konsekwencje ekonomiczne dla Wykonawcy w znacznym stopniu. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót 

wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 

protokolarnego przejęcia placu budowy 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody  

 

Pytanie 13 

Zamawiający w PFU ograniczył powierzchnię brutto kolektora do 2.8m2. Zwracamy uwagę , iż taki 

zapis ma na celu ograniczenie uczciwej konkurencji. Prosimy o dopuszczenie kolektora słonecznego o 

powierzchni brutto 2,87m2. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 14 

Zamawiający w PFU wymaga sprawności kolektora 83,5%. Prosimy o dopuszczenie 

kolektora  sprawności 81,5%, przy zdecydowanie lepszym współczynniku a1.Podkreślamy, iż 

wypadkowa sprawności i współczynników strat ciepła a1 i a2 gwarantuje uzyskanie w proponowanym 

kolektorze mocy na poziomie min. 1750W 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 15 

Zamawiający w PFU wymaga kolektora o współczynniku a2 0,023. Prosimy o dopuszczenie kolektora o 

współczynniku a2 = 0,023 przy zdecydowanie lepszym współczynniku a1. Podkreślamy, iż wypadkowa 

sprawności i współczynników strat ciepła a1 i a2 gwarantuje uzyskanie w proponowanym kolektorze 

mocy na poziomie min. 1750W 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne rozwiązanie Zamawiający uzna układ hydrauliczny w 

postaci podwójnej harfy, w stosunku do wymaganej meandry  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 17 

Prosimy o dopuszczenie dowolnej metody łączenia absorbera z rurami kolektora. Obecny zapis w 

postaci spawania laserowego ogranicza uczciwą konkurencję 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 18 

Prosimy o dopuszczenie kolektorów próżniowych z współczynnikiem a2 = 0,01. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 19 

Prosimy o dopuszczenie kolektorów próżniowych z współczynnikiem a1 = 2,7 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 20 

Prosimy o dopuszczenie kolektorów próżniowych o powierzchni brutto 4,885 m2 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 


