
ZO-01/TRI/2019            Włoszczowa, 15.10.2019 r.  

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU 

  

Dot. Postępowania przetargowego nr ZO-01/TRI/2019 pn. „Wykonanie projektu budowlanego 

budowy układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe w miejscowości 

Włoszczowa” 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców: 

 

Pytanie nr 20:  

Czy w związku ze zmianą przedmiotu umowy w zakresie nadzoru autorskiego wszelkie zapisy z tym 

związane zostaną usunięte ze wzoru umowy?  

 

Odpowiedź:  

Zapisy związane z nadzorem autorskim zostały usunięte ze wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 21:  

Wnosimy o zmianę terminów niezależnych od jakości pracy projektanta i równocześnie wysoko 

obostrzonych karami umownymi w zakresie – część technologiczna i rysunkowa oraz uzgodnienia 

projektu [to jest, zgodnie z odpowiedziami, otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę] 

 

Pytanie nr 22:  

Wg punktu III termin realizacji zamówienia to:  

- część technologiczna i rysunkowa do 30.11.2019; gdzie nieznany jest termin podpisania umowy a 

termin związania z ofertą wynosi do stycznia 2020 

- a uzgodnienie projektu do 31.01.2020; gdzie zakładając iż część technologiczna będzie dostarczona 

dnia 30.11.2019 i zatwierdzona bez uwag w 5 dni roboczych to 9 grudnia 2019 komplet dokumentów 

wraz z wnioskiem trafi do urzędu, który to ma ustawowy termin na zatwierdzenie projektu 

budowlanego do 65 dni i kolejne 14 dni na uzyskanie ostateczności wydanej decyzji 

Wnosimy o zmianę celem urealnienia realizacji zadania oraz właściwego oszacowania ryzyka 

wykonania zamówienia na:  

- część technologiczna i rysunkowa w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy  

- uzgodnienie projektu w ciągu 80 dni od dnia zatwierdzenia części technologicznej i rysunkowej. 



Odpowiedź na pytania nr 21 - 22:  

Zgodnie z paragrafem 6, ust. 2, lit. b, Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę terminów na 

etapie realizacji umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie nr 22:  

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 9 października br. W tym do odpowiedzi 

na pytanie nr 7, wnioskujemy o udostępnienie umowy.  

 

Odpowiedź:  

Umowa została przekazana w formie załącznika do wiadomości mailowej. 

 

Pytanie nr 23:  

W rozdziale III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił cyt.: „termin realizacji 

zamówienia części technologicznej i rysunkowej do 30.11.2019 r. uzgodnienie projektu do 31.01.2020 

r.”  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin uzgodnienia projektu został zmieniony do 29 lutego 2020 

r. (3 miesiące)?  

Obecny termin (2 miesiące) uniemożliwia prawidłowe wykonanie tej części zlecenia, gdyż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego art. 35 ust. 6 pkt 1 organy administracji 

architektoniczno-budowlanej mają 65 dni na wydanie nieprawomocnego pozwolenia na budowę od 

momentu złożenia wniosku oraz 14 dni od momentu odbioru decyzji przez ostatnią osobę będącą 

stroną w postępowaniu na uprawomocnienie się decyzji (zakładając, że żadna ze stron nie wniesie 

odwołania od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę). Założenie minimalnej, potrzebnej ilości dni 

na wykonanie tej części zlecenia wynosi 79 dni i przekracza założony przez Zamawiającego termin 

realizacji zamówienia 61 dni (dwa miesiące). 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z paragrafem 6, ust. 2, lit. b, Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę terminów na 

etapie realizacji umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

 

 

 

 

 

 



 Pytanie nr 24:  

Prosimy o potwierdzenie, że dobór i wrysowanie agregatu absorpcyjnego do produkcji chłodu leży po 

stronie Wykonawcy i obecnie zakład nie posiada takiego urządzenia, które mogłoby być 

wykorzystane w celu realizacji przedmiotowego zamówienia.  

 

Odpowiedź:  

Obecnie zakład nie posiada takiego urządzenia. Projektant powinien wykorzystać dostępne materiały 

producentów agregatów absorpcyjnych o parametrach: moc cieplna ok. 800 kW.  

 

Pytanie nr 25:  

Czy zamawiający dysponuje elektroniczną i papierową wersją mapy do celów projektowych i czy jest 

ona aktualna i obejmuje cały projektowany obszar inwestycji wraz z otaczającym terenem w pasie co 

najmniej 30 m? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje elektroniczną ani papierową wersją mapy do celów projektowych. Mapa 

jest w fazie opracowywania.  

Pytanie nr 26:  

Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego 

z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty, Oferent wnosi o:  

a) W paragrafie 15 Wzoru umowy prosimy o zmianę słów „opóźnienie” na „zwłokę” 

b) W paragrafie 15 ust. 1 punkt a. prosimy o zastąpienie poziomu kar 0,5% na 0,05% 

c) W paragrafie 15 ust. 1 punkt a. prosimy o zmianę poziomu kar za każde stwierdzone 

ujawnienie informacji chronionej pozyskanej w ramach realizacji oraz za odstąpienie od 

Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę na 5% 

d) Oferent wnosi, aby całkowita odpowiedzialność Wykonawcy była ograniczona do 

rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego spowodowanej zawinionym 

działaniem/zaniechaniem Wykonawcy nie przekraczającej 100% Wynagrodzenia umownego 

brutto w związku z realizacją przez niego przedmiotu Umowy, a z odpowiedzialności Stron 

wyłączone zostały szkody pośrednie i utracone korzyści.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.  


