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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr sprawy: KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 1:  
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 2 Interpretacja umowy, ustęp 6, wnioskujemy o 
wykreślenie punktu w całości. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 2 ust. 6 wzoru umowy. 
 
Pytanie 2:  
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 5 prawa autorskie, ustęp 2, prosimy o korektę 
pomyłki: „Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 
do wszelkich Dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem Umowy, wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Dokumentów 
Wykonawcy oraz wyłącznie prawo do rozporządzania Dokumentami Wykonawcy na polach 
eksploatacji określonych w ust. 4 ust. 5 Umowy, lub też – najpóźniej w dniu wydania 
Dokumentów Wykonawcy Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w treści paragrafu 5 ust. 2 wzoru umowy w ten 
sposób, że odesłanie do ust. 4 zmienia na odesłanie do ust. 5. 
 
Pytanie 3:   
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 8, ustęp 2, wnioskujemy o dopisanie: 
Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 8 miesięcy od dnia 
podpisania umowy przez ostatnią ze stron, w tym (…) 
Analogicznie w ust. 3: 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od dnia 
podpisania umowy przez ostatnią ze stron, harmonogramu rzeczowo-finansowego (…)” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 8 ust. 2 i 3 projektu umowy. 
 
Pytanie 4:  
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 12 ust. 2 wnioskujemy o zmianę zapisu na: 
Od dnia przekazania placu budowy, wykonawca będzie utrzymywał czystość na placu budowy 
oraz terenie do niego przyległym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 12 ust. 2 wzoru umowy. 
 
Pytanie 5:  
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 16 Zmiana umowy, ust. 3.2 prosimy o zmianę 
numeracji – pusty podpunkt 1. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w numeracji podpunktów w ramach paragrafu 16 
ust. 3.2. wzoru umowy, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 
„3.2. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa, gdy nie można ukończyć robót w 
terminie, w szczególności ze względu na:  

1) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów – w tym m.in. 

wystąpienie średniodobowej temperatury powietrza poniżej minus 10 stopni 

Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni (poza okresem zimowym tj. od 1 grudnia do 

1 marca roku następnego); 

2) nieprzewidywalne warunki fizyczne, tj. warunki geologiczne, terenowe, 

archeologiczne, wodne, poziom wód gruntowych, występowanie skał itp., w 

szczególności:  

a) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania 
geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć 
zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy;  
b) odmienne od założonych w projekcie rzędne wysokościowe projektowanej 
infrastruktury spowodowane występującym oddziaływaniem eksploatacji górniczej;  

3) zwłoka w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego; Nr ref.: 

KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, jeżeli okoliczności te będą 

miały wpływ na pierwotny termin wykonania umowy;  

5) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 
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6) odmowę wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., o ile odmowa ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy;  

7) konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy;  

8) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, o ile zmiana ta będzie mogła mieć wpływ na 

pierwotny termin wykonania umowy;  

9) roboty dodatkowe o ile ich wykonanie będzie mogło mieć wpływ na pierwotny termin 

wykonania umowy;  

10) wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do 

wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny 

termin wykonania umowy;  

11) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, 

których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć 

związanego z tym opóźnienia;  

12) potrzeba wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry 

funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy;” 

 

Pytanie 6:  
W przekazanym projekcie umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust. 2, wnioskujemy o zmianę 
wysokości limitu kar umownych do wartości 25% wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 19 ust. 2 wzoru umowy. 
 

 
Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie internetowej postępowania poprawiony, 
zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oznaczony jako: 
Załącznik nr 5 do SIWZ_modyfikacja_17052022 
 
 
Zamawiający informuje, że nie ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert, które 
wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 31.05.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 31.05.2022 r. godz. 10:15 
 
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 

 

  Prokurent     Prezes Zarządu   

     Mariusz Słaboń    Andrzej Hołda 

 


