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Dęblin, dnia 17.11.2017 r. 

271.1/JRP/OP/JD/2017 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.1/JRP/OP/JD/2017 w trybie 
przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa 
systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin 
– Etap II” 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 

Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.  

 
1. Treść zapytania: 

W § 7 pkt 4 wzoru umowy zapisane jest: „Wykonawca zobowiązany jest do 
ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od 
przejęcia terenu budowy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności 
cywilnej”. 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł odrębne ubezpieczenie – dla 
powyższego zadania, czy dopuszcza możliwość przedłożenia posiadanego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  
i posiadanego mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonanie usługi 
(OC za usługę oraz po przekazaniu prac / usług (OC kontraktowe)) – w zakresie którego 
mieści się przedmiot umowy? 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wymaga odrębnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla 
zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowy, pod warunkiem, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie którego mieści się przedmiot umowy. 
 

2. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 3 ust. 2 – Prace budowlane będą prowadzone przy ciągłym ruchu oczyszczalni. 
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
Prosimy o doprecyzowanie w treści umowy w którym momencie pozwolenie na 
użytkowanie ma zostać przekazane Zamawiającemu. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że pozwolenie na użytkowanie Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu po odbiorze końcowym zadania. 
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3. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 3 ust. 18 – Wykonawca dla każdego materiału, urządzenia i maszyny złoży wniosek 
materiałowy, nie później niż 30 14 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia  
i maszyny na budowę. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Zaakceptowanie materiału, urządzenia, maszyny dokonuje 
się przez złożenie podpisu przez wymagane strony na wersji papierowej przedłożonej 
przez Wykonawcę. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów zostaną uzgodnione 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu 
umowy. Celem uniknięcia opóźnień w przypadku braku informacji zwrotnej od 
Zamawiającego dla danego wniosku w terminie 14 dni od jego dostarczenia przez 
Wykonawcę, wniosek uważa się za zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający nie przewiduje 
jakichkolwiek negocjacji warunków umowy oraz wprowadzania zmian do wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. 

 
4. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 4 ust. 2 - Rozpoczęcie robót ustala się w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu 
budowy.  

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
5. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 4 ust. 4 - Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie bez 
zastrzeżeń odbioru końcowego z zastrzeżeniem § 9 ust. 9 lit. b, przekazanie 
Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, 
określonych co do rodzaju w § 9 niniejszej umowy.  

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
6. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 5 ust. 3 - Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentów umownych 
określonych w § 3 ust. 3 i 4, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
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7. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 5 ust. 9 - Zamawiający będzie upoważniony do dokonania zapłaty należności 
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek prawidłowego 
spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej części 
wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, 
jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 7, że dokonał zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia bez odsetek na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający niezwłocznie, 
jednak, nie później niż na co najmniej 7 14 dni roboczych przed planowaną realizacją 
bezpośredniego przelewu na konto Podwykonawcy powiadamia Wykonawcę  
o powyższym zamiarze.  

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
8. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 5 ust. 10 - Wykonawca w terminie 7 14 dni od poinformowania go o zamiarze 
bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy może wnieść w formie 
pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy.  

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

9. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 5 ust. 1 lit. c - złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy - w terminie 7 14 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

10. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 6 ust. 1 lit. f – udostępnienie opomiarowanych mediów (tj. energii elektrycznej, wody 
pitnej i kanalizacji) na czas budowy. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że zgodnie z § 7 ust. 10 wzoru umowy – załącznik nr 14 do SIWZ to 
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„Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii 
elektrycznej oraz innych mediów i do ich opomiarowania, materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do wykonania zadania. Sposób rozliczenia mediów zostanie uzgodniony 
podczas przekazania placu budowy”. 

 
11. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 7 ust. 10 - Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii 
elektrycznej oraz innych mediów i do ich opomiarowania, materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do wykonania zadania. Sposób rozliczenia mediów zostanie uzgodniony 
podczas przekazania placu budowy. 
Prosimy o wskazania jakie materiały eksploatacyjne Zamawiający ma na myśli. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich 
kosztów jakie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,  które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty 
np. chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych dla procesu oczyszczania ścieków  
i przeróbki osadów, m.in. polielektrolity, PIX w ilościach niezbędnych na czas rozruchu, 
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR  
(oleje, smary, paliwa, paski napędowe itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 
gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń. 

 
12. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 9 ust. 3 - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie przy 
przystąpieniu do odbioru końcowego Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w formie papierowej  
w segregatorze z ponumerowanymi stronami i spisem treści oraz w formie 
elektronicznej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że Wykonawcy mogą przekazać Zamawiającemu przedmiotową  
dokumentację przed odbiorem końcowym, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia 
odbioru końcowego robót. 
 

13. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 9 ust. 6 - Odbiór końcowy robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 7 
dni, a odbiór częściowy elementów robót w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiór końcowy robót zostanie zakończony  
w terminie 7 dni, a odbiór częściowy elementów robót w terminie 3 dni od daty ich 
rozpoczęcia. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
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w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

14. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 9 ust. 9 lit. b - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni 
termin, w takiej okoliczności Zamawiający może zatrzymać część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy do czasu usunięcia wady.  W takim wypadku Wykonawca nie 
pozostaje w zwłoce. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

15. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 12 ust. 12 - Wykonawca zapewnia przystąpienie do wykonaniae naprawy gwarancyjnej 
(usunięcie awarii, wady, niesprawności itp.) niezwłocznie, maksymalnie do  w terminie 
14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z  
§ 12 ust.13 wzoru umowy – załącznik nr 14 do SIWZ „Jeżeli z uwagi na zakres lub 
charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunięcie w terminie 14 dni roboczych będzie 
niemożliwe, strony ustalą wspólnie dłuższy termin na ich usunięcie”.  

 
16. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 12 ust. 17 - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt  
i ryzyko wady nieusunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający 
ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 
usunięcia wad i wyznaczenia mu co najmniej 14 dniowego dodatkowego terminu do 
usunięcia wady. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
17. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 14 ust. 2 lit. b - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy lub z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie 
realizuje go przez okres 7 14 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
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18. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 14 ust. 5 -  Wykonawca może odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, jeżeli Zmawiający jest w opóźnieniu z zapłatą wymagalnej należności na rzecz 
Wykonawcy. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie  
z § 15 ust. 6 wzoru umowy – załącznik nr 14 do SIWZ „W przypadku opóźnienia  
w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek w wysokości 
odsetek ustawowych jak za opóźnienie”.  

 
19. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 15 ust. 1 lit. i – Całkowita suma kar umownych nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust 2 
umowy. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

20. Treść zapytania: 
W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 15 ust. 7 – Całkowity limit odpowiedzialności z tytułu umowy nie może przekroczyć 
100% wartości umowy.  

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
21. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się z prośbą  
o modyfikację lub wyjaśnienie treści umowy zgodnie z zapisami poniżej: 
§ 17 ust. 3 - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji 
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie, chyba że 
Wykonawca przelewa wierzytelność na Bank lub podmiot świadczący usługi 
faktoringowe na rzecz Wykonawcy.  

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 
 

22. Treść zapytania: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zmiany zapisów Umowy (Załącznik nr 14 do 

SIWZ)?:  

par. 15 pkt 1. ust. c) Kary umowne 
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Proponujemy zmianę w następującym brzmieniu: „braku zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom przez Wykonawcę lub dalszym Podwykonawcom przez 

Podwykonawców w wysokości 1% wynagrodzenia należnego odpowiednio 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy”.  

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  

w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
23. Treść zapytania: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zmiany zapisów Umowy (Załącznik nr 14 do 

SIWZ)?:  

par. 15  pkt 1. ust d) Kary umowne  

Proponujemy zmianę w następującym brzmieniu: „nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom przez Wykonawcę lub dalszym Podwykonawcom przez 

Podwykonawców w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki”.  

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  

w wyjaśnieniu do zapytania nr 3. 

 
24. Treść zapytania: 

W nawiązaniu do wymogu zawartego w pkt. 3.1.6 IDW, gdzie Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców (stosowny wykaz zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ), 
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy na etapie składania ofert 
nie jest jeszcze znana nazwa podwykonawcy, to wystarczające będzie wskazanie w 
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) tylko części zamówienia, które Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Powyższe znajduje potwierdzenie w:  
bieżącym orzecznictwie KIO: sygn. akt KIO 234/17 Wyrok z dnia 22 lutego 2017 r. oraz 
sygn. akt KIO 192/17 z dnia 13.02.2017 oraz sygn. akt KIO 540/17 z dnia 12.04.2017  
a także w: 
Oświadczeniu JEDZ – Część II, pkt. D dot. Podwykonawstwa: 
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 
[ ]Tak  [ ]Nie  
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ (Rozdział 3, pkt 3.1 ppkt 6) 
oraz zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania 
przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Działając zgodnie z zapisami SIWZ oraz 
przepisami ustawy Pzp realizacja w/w wymogów powinna nastąpić jednocześnie.  
Jeżeli na chwilę składania ofert Wykonawca ma zamiar powierzyć jakąkolwiek część 
zamówienia do wykonania Podwykonawcom, a nie uzgodnił jeszcze z żadnym 
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konkretnym podmiotem warunków realizacji tej części zamówienia, to nie powinien  
w składanej ofercie w ogóle wskazywać na zamiar wykonania zamówienia przy udziale 
Podwykonawców.  
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że niewskazanie na etapie składania ofert 
potencjalnych Podwykonawców nie przekreśla ich z udziału w realizacji zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza bowiem sytuację, w której Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia zgłosi mu zamiar powierzenia wykonania jego części konkretnemu 
Podwykonawcy. 

 
25. Treść zapytania: 

W załączniku nr 14 do SIWZ – umowa na str. 9 pkt. 10 podane jest ,że ,,Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej oraz innych 
mediów i do ich opomiarowania’’, natomiast w projekcie rozruch na str. 21 pkt.18 podane 
jest, że ,,w czasie przeprowadzenia prac rozruchowych ponoszone są koszty, które 
można podzielić na dwie grupy: pkt. II) pokrywane bezpośrednio przez  Inwestora – są to 
głównie koszty mediów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni 
(energia elektryczna, reagent, polelektrolit), a także zatrudnienie pracowników 
etatowych”. W związku z rozbieżnościami prosimy o potwierdzenie, że koszty: wody, 
energii elektrycznej oraz innych mediów i ich opomiarowania w czasie rozruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca pokrywa wszelkie koszty materiałów i mediów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym do przeprowadzenia rozruchu 
oraz zobowiązany jest do ich opomiarowania, natomiast Zamawiający pokrywa koszty 
związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni. 
 

26. Treść zapytania: 
W załączniku nr 14 do SIWZ – umowa na str. 9 pkt. 10 podane jest ,że ,,Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej oraz innych 
mediów i do ich opomiarowania’’. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie po 
pojęciem ,,inne media’’ oraz prosimy o ich wyszczególnienie. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich 
kosztów jakie wystąpią w trakcie realizacji przedmiotowego zadania,  które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy przygotowując ofertę 
powinni kierować się praktyką i doświadczeniem wykonawczym. 
 

27. Treść zapytania: 
W załączniku nr 14 do SIWZ – umowa na str. 9 pkt. 10 podane jest ,że ,,Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia kosztów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
wykonania zadania’’. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie po pojęciem 
materiały eksploatacyjne. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie jest identyczna jak  
w wyjaśnieniu do zapytania nr 11. 

 
28. Treść zapytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni w okresie od przekazania Wykonawcy placu 
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budowy do zakończenia przez niego robót budowlano-montażowych ponosi 
Zamawiający. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego bieżącego funkcjonowania oczyszczalni w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do zakończenia przez niego robót budowlano - montażowych 
ponosi Zamawiający, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich 
kosztów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym przeprowadzenia rozruchu. 
 

29. Treść zapytania: 
Proszę o określenie, czy koszty zakupu i wymiany części szybkozużywających się, 
materiałów eksploatacyjnych oraz serwisu w okresie gwarancji ponosi Zamawiający. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 12 ust. 20 wzoru umowy – załącznik nr 14 do 
SIWZ „Koszty związane z wymianą materiałów i części eksploatacyjnych zużywających 
się, w tym wynikających z przeglądów gwarancyjnych, zakup zapasowych urządzeń do 
magazynu, części zamiennych itp. w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 
ponosi Zamawiający”. 

 
30. Treść zapytania: 

W związku z przygotowywaniem oferty dla zadania jak w tytule zwracamy się  
z serdeczną prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 18.12.2017. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie widzi potrzeby przedłużenia terminu 
składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sporządził: 
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych JRP 
Joanna Dudkowska 
Tel. 81 883 00 11 


