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KISA/DZP/MK/102/08/2022                          Katowice, 17.08.2022 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Modernizacja 
koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne na oczyszczalni ścieków Panewniki 
w Katowicach” nr sprawy: KISA/TOt/23/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV_ZAD.84_KORYTA 
TECHNOLOGICZNE_OŚ PANEWNIKI 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 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: 
Wzór 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: 

Wzór 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 
(…)” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 8 ust. 2 i 3 projektu umowy. 
 
 
Pytanie 3: 

Wzór umowy – paragraf 9, ust. 9. wnosimy o zmianę na 95 %. W obecnym zapisie na koniec 
realizacji zadania gdzie pozostają już tylko prace porządkowe i przekazanie obiektu do 
użytkowania Zamawiający wstrzymuje, aż 10 % całkowitego wynagrodzenia umowy, co 
będzie powodować, iż Wykonawca będzie zmuszony do kredytowania zadania przez cały 
czas, co tylko nie potrzebnie podniesie koszty za wykonanie zadania. Należy wskazać, że 
Zamawiający będzie posiadać zabezpieczenie swoich roszczeń w okresie realizacji i 
gwarancji. Wobec powyższego Wykonawca nie widzi uzasadnienia dla podwójnego 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy, w związku z czym zapisy paragrafu 9 
ust. 9 i 10 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 
 
9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie częściowe Wykonawcy do łącznej wysokości 95% 

wartości umownej. Pozostała należność zostanie uregulowana po dostarczeniu do 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem ust. 16. Za 
okres wstrzymania płatności z wyżej wskazanych przyczyn Wykonawcy nie przysługują 
odsetki ustawowe. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, przy zastosowaniu ust. 9 powyżej, 
uwzględniając poniższe zasady: 
a) łączna płatność wynagrodzenia dotyczącego wykonania Projektu i uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przekazania potwierdzonej kopii 
zgłoszenia robót budowlanych i braku sprzeciwu organu, nie może przekroczyć 10% 
wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1. 

b) łączna płatność wynagrodzenia dotyczącego całości robót przygotowawczych, 
demontażowych i rozbiórkowych oraz robót budowlanych i montażowych, robót 
odtworzeniowych i porządkowych  nie może przekroczyć  95% wartości 
wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1. 

 
 
Pytanie 4: 

Wzór 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 na własny koszt.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i podtrzymuje w pełni dotychczasowe 
brzmienie paragrafu 12 ust. 2 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 5: 
 
Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, wnosimy o wykreślenie w całym paragrafie słowa 
„opóźnienia” i pozostawienie słowa „zwłoki”. Kary powinny być nakładane tylko wtedy, gdy 
niedotrzymanie terminu jest zawinione przez Wykonawcę. Wyrok z 03.08.2015 r., KIO 
1546/15 Uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a 
nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie 
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będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie 
wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia 
świadczenia prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej 
jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w 
art. 353 kc. 

Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 

Pytanie 6: 
 
Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, dla zachowania równości stron, prosimy o dopisanie 
punktu „Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu: 

a) niewykonania Umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 9 Umowy; 
b) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
 

Pytania 7-15: 
7. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. a) – wnosimy o zmianę na 0,1%. 
8. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. b) – wnosimy o zmianę na 10%. 
9. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. c) – wnosimy o zmianę na 0,1%. 
10. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. d) – wnosimy o zmianę na 50 zł. 
11. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. e) – wnosimy o zmianę na 1% 

wynagrodzenia objętego umową z podwykonawcą. 
12. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. h) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 
13. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. i) – wnosimy o zmianę na 10%. 
14. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. j) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 
15. Wzór umowy – paragraf 19 Kary umowne, ust 1, lit. k) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wysokości kary 
umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c) i e). W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża 
zgody na wnioskowane zmiany. 
 
W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie 5, zapisy 
paragrafu 19 ust. 1 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 
 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonego odrębnie dla każdego z Etapów 
w stosunku do jego wartości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za Etap, którego dotyczy zwłoka, za każdy 
dzień zwłoki, 

b) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 9 Umowy, 

c) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie 
wad, 
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d) zwłoki w terminie przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości 5 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,  

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

g) nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień 
zwłoki,  

h) nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmian – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

i) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy. 

j) naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, 
ochronie środowiska, ustawy o odpadach - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

k) niezabezpieczenia Placu Budowy lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy - 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 
 
Pytanie 16: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.08.2022 
r.  Czas wyznaczony na sporządzenie oferty przypada na okres urlopowy, w którym to okresie 
kontakt z firmami, dostawcami, producentami, podwykonawcami jest utrudniony. Dlatego 
też uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pismem z dnia 11.08.2022 r. sygn. KISA/DZP/MK/71/08/2022  
dokonał  zmiany terminu składania i otwarcia ofert, które wyznaczone są odpowiednio:  
- termin składania ofert: 25.08.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 25.08.2022 r. godz. 10:15 
 
 
 
Wobec powyższego, działając na podstawie art.19 ust.3 Regulaminu, Zamawiający dokonał 
modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami. 
 
Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oznaczony jako Załącznik nr 5 do 
SIWZ_wzór umowy_modyfikacja_17082022 został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
 

Z poważaniem 
 

Wiceprezes Zarządu    Prezes Zarządu 

  Andrzej Cebula      Andrzej Hołda 

  
 

 


