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KISA/DZP/ŻB/235/09/2022                         Katowice, 29.09.2022 r. 
 
 
 

DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym  na: „Wymiana 
kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika 
biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” nr sprawy: 
KISA/TOt/24/I/2022_KOGENERATOR_OŚ_GIGABLOK 

 
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
I. 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 nr 1: 
Wzór umowy – § 8 Termin Umowy, ust. 2, wnioskujemy o dopisanie: „Przedmiot Umowy 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy 
przez ostatnią ze stron, w tym: (…)”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 2: 
Wzór umowy – § 8 Termin Umowy, ust. 3, wnioskujemy o dopisanie: „Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy przez ostatnią ze stron, harmonogramu rzeczowo-finansowego (…)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 3: 
Wzór umowy – § 9 Wynagrodzenie, 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 
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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 podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 4: 
Wzór umowy - § 11 Podwykonawcy, ust. 5, pkt 8) określono iż projekt umowy 
o podwykonawstwo, musi spełniać w szczególności następujące wymagania: „Nie może 
zawierać postanowień dozwalających na zatrzymanie kwoty wynagrodzenia, w tym 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej, z zastrzeżeniem 
ustanowienia kaucji gwarancyjnej”. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie potrąceń 
na rzecz kaucji gwarancyjnej? 
Odpowiedź: 
Tak, jeżeli zostanie utworzona kaucja gwarancyjna, to takie zatrzymanie jest przez 
Zamawiającego dopuszczalne. 
 
Pytanie nr 5: 
Wzór umowy – § 12 Plac budowy, 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 podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
Jednocześnie Zamawiajacy wskazuje, iż zgodnie z § 12 ust.3 wzoru umowy: „Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia”.   
 
Pytanie nr 6: 
Wzór umowy – § 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 podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 7: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. a) – wnosimy o zmianę na 0,1%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 8: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. b) – wnosimy o zmianę na 10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
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Pytanie nr 9: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. c) – wnosimy o zmianę na 0,1%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 10: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. d) – wnosimy o zmianę na 50 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 11: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. e) – wnosimy o zmianę na 3 000 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 12: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. h) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 13: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. i) – wnosimy o zmianę na 10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 14: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. j) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 15: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 1, lit. k) – wnosimy o zmianę na 500 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 16: 
Wzór umowy – § 19 Kary umowne, ust 2 – wnosimy o zmianę na 25 %. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 17: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W §5 Prawa autorskie  
Zapis pkt 6, 13, 16 - wnosimy o wykreślenie  
Zapis pkt 11 - zmiana na:  
11. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 
aktualizacji Dokumentów Wykonawcy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie 
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Dokumentów Wykonawcy z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie 
takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 5 bez konieczności uzyskiwania 
dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej 
zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. 
Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez 
Zamawiającego z opracowań Dokumentów Wykonawcy, ich części i poszczególnych 
elementów, a także z dalszych opracowań  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 18: 
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 7 – zmiana na:  
7. Płatność należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany 
w fakturze.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 19: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 8 – zmiana na:  
8. Zaleca się wystawianie faktur VAT nie częściej niż raz w miesiącu. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT nie może dotyczyć należności niższej niż 100 000,00 zł netto. 
Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy końcowej faktury 
VAT.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 20: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 9 – zmiana na: 
9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie częściowe Wykonawcy do łącznej wysokości 90% 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.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 21: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 10 – zmiana na:  
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 
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budowlanych i braku sprzeciwu organu, nie może przekroczyć 10% 20% 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 90% 80 % wartości wynagrodzenia 
całkowitego, o którym mowa w ust. 1.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 22: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 12 – zmiana na:  
12. Warunkiem zapłaty każdej z wystawionych faktur VAT jest przedłożenie Zamawiającemu 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia oświadczeń podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom o uregulowaniu wymagalnych wynagrodzeń. W przypadku realizacji 
zamówienia bez udziału podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz 
z każdą fakturą VAT oświadczenia, że realizował cały zakres zamówienia siłami własnymi.  
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 23: 
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 13 – zmiana na:  
13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych Umową 
dokumentów, o których mowa powyżej, w szczególności dowodów zapłaty oświadczeń 
wskazanych w ust. 13, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganych dokumentów. Za okres wstrzymania 
płatności z wyżej wskazanych przyczyn Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 24: 
W § 9 Wynagrodzenie  
Zapis pkt. 14 – zmiana na:  
14. W przypadku braku przedłożenia dowodu zapłaty oświadczeń o którym mowa w ust. 13, 
Zamawiający będzie postępował zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 25: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 10 Projektowanie  
Zapis pkt. 10.2) – zmiana na:  
10. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej 
Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo:  
2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, albo  
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 26: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 11 Podwykonawcy  
Zapis pkt. 5.8) – wnosimy o wykreślenie  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 27: 
W § 13 Wykonanie Umowy  
Zapis pkt 18 
18. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorcy oraz ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego - prosimy o wskazanie 
jakie  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt.XXIV.6 SIWZ: „Wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem Umowy polisę 
lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzający, 
że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej: 

a) Ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej 
ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych) na kwotę równą minimum wartości 
realizowanej Umowy 

oraz 
b) Ubezpieczenie OC - w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od 

roszczeń osób trzecich na kwotę równą minimum wartości realizowanej Umowy  
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać okres obowiązywania 
wskazanych powyżej ubezpieczeń, tak by obejmował cały okres realizacji umowy.” 
  
Pytanie nr 28: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
6. W § 16 Zmiana Umowy  
Zapis pkt. 3.1.5) - wnosimy o wykreślenie  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 29: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 17 Gwarancja i rękojmia  
Zapis pkt. 6 – zmiana na:  
6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od 
następnego dnia po odbiorze końcowym, który planowany jest na dzień ........... , lecz nie 
później niż 3 miesiące od tego dnia  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 30: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 17 Gwarancja i rękojmia  
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Zapis pkt. 7 – zmiana na:  
7. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………… lat, który rozpoczyna się od następnego 
dnia po odbiorze końcowym, który planowany jest na dzień ........... , lecz nie później niż 3 
miesiące od tego dnia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 31: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
7. W § 17 Gwarancja i rękojmia  
Zapis pkt. 12 – zmiana na:  
12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub 
usterek w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) 
lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 
7 dni, będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym 
zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 
z Zabezpieczenia Wykonania lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 
W przypadku, gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu 
poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 32: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
7. W § 18 Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy  
Zapis pkt. 1.d) oraz 1.j)– zmiana na:  
1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:  
d) ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową pozostaje 
w opóźnieniu i opóźnienie to przekracza 14 dni w wykonaniu któregokolwiek etapu realizacji 
inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub w zrealizowaniu prac 
w terminie w stosunku do pierwotnego terminu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym;  
j) nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy oraz 
ubezpieczeń wymaganych przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 33: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 19 Kary umowne  
Zapis pkt. 1.a,b,c,i – zmiana na:  
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% 0,1% 
wynagrodzenia brutto za Etap, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,  
b) niewykonania Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% 10% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 9 Umowy,  
c) zwłoki w usunięciu wad – w wysokości 0,2% 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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i) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 20% 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 34: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 19 Kary umowne  
Zapis pkt. 2 – zmiana na:  
2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% 20% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 35: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 19 Kary umowne  
Zapis pkt. 4 – zmiana na:  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości poniesionej szkody, wraz z odsetkami. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy, 
włączając w to koszty wykonania zastępczego, kary umowne, wszelkie odszkodowania, nie 
może łącznie przekraczać wartości Wynagrodzenia Umownego. Wykonawca nie odpowiada 
za utracone korzyści.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 36: 
Wnosimy o zmodyfikowanie wzoru umowy w następujący sposób:  
W § 19 Kary umowne  
Zapis pkt. 6 – zmiana na:  
6. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 
Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, 
jakie wynikają z Umowy. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej 
za odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 37: 
W nawiązaniu do ww. postępowania zwracam się z prośbą o: Wyjaśnienia treści PFU 
(załącznik nr 7 do SIWZ) – przeciwstawne wytyczne. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca 
ma wykonać nowy fundament, zbiornik gazu, dokonać podłączenia i następnie dokonać 
demontażu istniejącego zbiornika, czy też najpierw ma zdemontować zbiornik, a nowy 
posadowić na istniejącym fundamencie: 

a. Punkt I – część opisowa, 1. – Opis ogólny przedmiotu zamówienia – wskazano: Wymiana 
zbiornika biogazu to montaż nowego zbiornika na nowym fundamencie , podłączenie 
do instalacji biogazu oraz rozpoczęcie eksploatacji a dopiero później likwidacja 
zbiornika istniejącego. 

b. Punkt 1.1.2.7.: Demontaż istniejącego zbiornika biogazu wraz z osprzętem. Przed 
przystąpieniem do prac demontażowych należy zabezpieczyć przesył wytwarzanego w 
procesach technologicznych biogazu do istniejącej pochodni. Nowy zbiornik biogazu 
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wraz z osprzętem oraz nową instalacją odgromową, należy posadowić w miejscu 
zdemontowanego zbiornika. 

c. 1.2.1.: (…) Nowy zbiornik biogazu zostanie posadowiony w miejscu zdemontowanego 
starego zbiornika. Projektowana pochodnia zostanie usytuowana w bliskim 
sąsiedztwie istniejącej pochodni gazowej. 

d. 6.2.8.: (…) Wykonywane prace nie mogą spowodować zatrzymania funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków lub zatrzymania procesów technologicznych. Należy najpierw 
zabudować nowy zbiornik biogazu, podłączyć go do instalacji i rozpocząć 
eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący zbiornik biogazu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w pierwszej kolejności należy zabudować nowy zbiornik biogazu, 
podłączyć go do instalacji i rozpocząć eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący 
zbiornik biogazu, zgodnie z zapisem pkt. 6.2.8. PFU. Należy wykonać nowy fundament pod 
projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 38: 
W PFU w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia zapisano „Wymiana zbiornika biogazu 
to montaż nowego zbiornika na nowym fundamencie, podłączenie do instalacji biogazu oraz 
rozpoczęcie eksploatacji a dopiero później likwidacja zbiornika istniejącego.” Natomiast 
w punkcie 1.1.2.7. zapisano „Demontaż istniejącego zbiornika biogazu wraz z osprzętem. 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy zabezpieczyć przesył wytwarzanego 
w procesach technologicznych biogazu do istniejącej pochodni. Nowy zbiornik biogazu wraz 
z osprzętem oraz nową instalacją odgromową, należy posadowić w miejscu zdemontowanego 
zbiornika. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w pierwszej kolejności należy zabudować nowy zbiornik biogazu, 
podłączyć go do instalacji i rozpocząć eksploatację, a dopiero wówczas likwidować istniejący 
zbiornik biogazu, zgodnie z zapisem pkt. 6.2.8. PFU. Należy wykonać nowy fundament pod 
projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 39: 
Istnieje możliwość montażu powłokowego zbiornika biogazu na fundamencie istniejącego 
zbiornika. W tym przypadku jednak, czasza zbiornika będzie bardzo blisko kontenera 
dmuchaw biogazu. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie kontenera dmuchaw biogazu 
tak, aby nie kolidował z czaszą zbiornika? 
Odpowiedź: 
Należy wykonać nowy fundament pod projektowany zbiornik biogazu. 
 
Pytanie nr 40: 
Czy w przypadku montażu nowego zbiornika biogazu na nowym fundamencie, Zamawiający 
wskaże propozycję lokalizacji? 
Odpowiedź: 
Lokalizacja projektowanego zbiornika biogazu musi spełniać wszelkie obowiązujące normy 
i przepisy dotyczące zbiorników gazowych ciśnieniowych. Zamawiający oczekuje 
posadowienia fundamentu nowego zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
zbiornika przeznaczonego do likwidacji, z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisami 
odległości od istniejących urządzeń, zabudowań i sieci. 
 
Pytanie nr 41: 
Czy stal z rozbiórki istniejącego zbiornika biogazu oraz powłoka zbiornika ma zostać 
przekazana Zamawiającemu czy odebrana i zutylizowana przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem pkt. 6.4.7. PFU Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania 
powstałych w wyniku realizacji zamówienia odpadów. W przypadku złomu Inwestor oczekuje 
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dopełnienia przez Wykonawcę czynności wywozu odpadu i przedstawienia Karty odpadu 
w celu wystawienia faktury. 
 
Pytanie nr 42: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących masztów odgromowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie części nadziemnej masztów odgromowych ze względu 
na ich dobry stan techniczny. 
 
Pytanie nr 43: 
Prosimy o określenie wymaganej gęstości powłoki powietrznej i biogazowej zbiornika 
biogazu. Proponujemy membranę T4 dla powłoki powietrznej i T3 dla biogazowej. Prosimy 
o potwierdzenie lub wskazanie wymaganej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania w zbiorniku biogazu membrany zewnętrznej wykonanej 
ze specjalnie wzmocnionego tworzywa (typ IV), którego głównym składnikiem jest tkanina 
poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem PVC oraz powlekana elastycznym lakierem 
akrylowym. Membrana wewnętrzna wykonana powinna być z tworzywa poliestrowego oraz 
PVC (typ III), powlekanego obustronnie lakierem akrylowym. 
 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o przekazanie badań biogazu w celu wstępnego doboru i wyceny instalacji do 
odsiarczania i usuwania siloksanów z biogazu. Zamawiający wymaga, aby adsorber 
siarkowodoru i siloksanów pracował minimum 6 miesięcy między wymianami. Bez badań 
biogazu nie ma możliwości doboru odpowiednich adsorberów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż badania biogazu stanowią załącznik do pisma oznaczonego jako 
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_170_21092022_22092022. 
 
Pytanie nr 45: 
W punkcie 6.2.9. PFU zapisano: „Pochodnia biogazu ze spalaniem przy płomieniu ukrytym 
(płomień niewidoczny na zewnątrz) z palnikami typu inżektorowego. Maksymalny przepływ 
gazu 1000 Nm3/h, temperatura spalania max 950oC.” Prosimy o potwierdzenie, że należy 
dobrać i wycenić pochodnię o wydajności maksymalnej aż 1000 Nm3/h. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć maksymalny przepływ biogazu na poziomie 300 Nm3/h. 
 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o podanie standardu komunikacji szafki zasilająco sterowniczej zbiornika biogazu 
i pochodni biogazu. 
Odpowiedź: 
Sterowanie i akwizycję danych realizuje sterownik PLC zlokalizowany w MCC5. Sterowanie 
szafek wykorzystuje sygnały dyskretne cyfrowe i analogowe (4-20 mA) 
 
Pytanie nr 47: 
W punkcie 6.2.8 zapisano „Wyposażony w linkowy oraz ultradźwiękowe czujniki 
wypełnienia”. Czy Zamawiający wymaga dwóch systemów pomiarowych napełnienia 
zbiornika biogazem? Jeśli tak, to jest to rozwiązanie błędne, gdyż będą występowały duże 
rozbieżności we wskazaniach tych systemów wynikające z różnych technik pomiarowych. 
Ponadto montaż dwóch systemów jest kłopotliwa technicznie i może powodować liczne 
utrudnienia eksploatacyjne. Prosimy o zgodę na zastosowania jednego systemu pomiarowego 
w technologii takiej jaka wg. oferenta jest najbardziej niezawodna i sprawdzona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zastosowania obydwu rozwiązań jako niezależnych od siebie. 
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Pytanie nr 48: 
Zamawiający wymaga wykonania kontenerowego stacji usuwania siloksanów, siarkowodoru 
i osuszacza. Wykonania kontenerowe w tym przypadku są nieodpowiednie. Podczas wymiany 
złóż zachodzi duże pylenie, co w przypadku zabudowy w kontenerze, będzie wymagało 
stosowania odpowiednich masek itp. przy procedurze wymiany i będzie bardzo kłopotliwe 
technicznie. 
Również osuszacz powinien być zabudowany poza kontenerem, szczególnie że chiller 
chłodzący musi mieć możliwość swobodnego rozpraszania energii. Mamy duże doświadczenie 
w wykonawstwie w/w urządzeń bez zabudowy kontenerowej. Prosimy o zgodę na takie 
wykonanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza montaż stacji usuwania siloksanów oraz stacji redukcji 
siarkowodoru, a także osuszacza, jako gotowych urządzeń w obudowach przystosowanych do 
montażu na zewnątrz, o konstrukcji  zapewniającej łatwą wymianę złoża/filtrów. 
 
Pytanie nr 49: 
Prosimy o potwierdzenie możliwości fakturowania częściowego po dostawie poszczególnych 
urządzeń na teren budowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego po dostawie 
poszczególnych urządzeń na teren budowy. Zasady płatności zostały określone w §9 Umowy, 
tj. każda płatność częściowa wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktur VAT za 
zrealizowaną część umowy w związku z ukończeniem każdego elementu realizacji zadania, 
oznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę, 
na podstawie zapisów §8 Umowy.  
 
Pytanie nr 50: 
W SIWZ pkt 1.1.2.6  jest mowa o dwóch stacjach roboczych typu all-in-one. Proponujemy, 
aby nowe instalacje były wizualizowane na istniejących stacjach roboczych przy 
wykorzystaniu istniejącej aplikacji SCADA, która oczywiście wymagać będzie rozbudowy. 
Prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający zakładał instalację nowego systemu SCADA, 
dedykowanego dla nowej instalacji? Czy jeśli nowa instalacja zostanie zintegrowana w 
istniejącym systemie, to czy dostawa stacji roboczych typu all-in-one będzie nadal 
konieczna? Jeśli tak, to jaka będzie ich funkcja oraz gdzie będzie ich docelowe miejsce 
montażu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rozbudowanie istniejącego systemu SCADA o dodatkowe ekrany 
zapewniające wizualizację pracy agregatu kogeneracyjnego i współpracujących z nim 
instalacji i urządzeń. Prace systemowe powinny być wykonane pod nadzorem programisty 
systemu SCADA użytkowanego przez Eksploatatora – Katowickie Wodociągi S.A.  
 
Pytanie nr 51: 
W SIWZ pkt 1.1.2.6  jest mowa o dwóch stacjach roboczych typu all-in-one. Proponujemy, 
aby nowe instalacje były wizualizowane na istniejących stacjach roboczych przy 
wykorzystaniu istniejącej aplikacji SCADA, która oczywiście wymagać będzie rozbudowy. 
Prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający zakładał instalację nowego systemu SCADA, 
dedykowanego dla nowej instalacji? Czy jeśli nowa instalacja zostanie zintegrowana w 
istniejącym systemie, to czy dostawa stacji roboczych typu all-in-one będzie nadal 
konieczna? Jeśli tak, to jaka będzie ich funkcja oraz gdzie będzie ich docelowe miejsce 
montażu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rozbudowanie istniejącego systemu SCADA o dodatkowe ekrany 
zapewniające wizualizację pracy agregatu kogeneracyjnego i współpracujących z nim 
instalacji i urządzeń. Prace systemowe powinny być wykonane pod nadzorem programisty 
systemu SCADA użytkowanego przez Eksploatatora – Katowickie Wodociągi S.A.  
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Pytanie nr 52: 
Czy sterowanie nową instalacją może zostać zrealizowane poprzez wykorzystanie 
istniejącego sterownika PLC S7-300, rozbudowanego o niezbędne moduły I/O? Warunkiem 
jest posiadanie przez Zamawiającego aktualnych kodów Źródłowych oprogramowania 
sterownika i licencji. Mowa o sterowniku PLC, powiązanym obecnie z istniejącym 
kogeneratorem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania istniejącego sterownika S7-300. 
 
Pytanie nr 53: 
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz PFU wszelkie prace nie mogą zakłócić pracy oczyszczalni. 
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o dodatkowe pole, związane z nowym kogeneratorem, 
będzie wymagała wyłączenia jednej sekcji spod napięcia. Czy jest jakiś krytyczny czas, 
w którym należy wykonać prace przełączeniowe? 
Odpowiedź: 
Prace muszą być przygotowane w sposób zapewniający minimalizację czasu wyłączenia 
sekcji zasilającej. Prace przełączeniowe należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 30 minut.  
 
Pytanie nr 54: 
Na jaki przepływ biogazu dobrać urządzenia uzdatniania biogazu – czy taki, jak podaje PFU 
na pochodnię? 
Odpowiedź: 
Urządzenia należy dobrać na przepływ 300 Nm3/h. 
 
Pytanie nr 55: 
Prosimy o wskazanie poziomu zanieczyszczeń (siloksany, siarkowodór), ewentualnie 
przesłanie aktualnej analizy biogazu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż badania biogazu stanowią załącznik do pisma oznaczonego jako 
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_170_21092022_22092022. 
Zamawiający nie posiada analiz poziomu siloksanów. 
 
Pytanie nr 56: 
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie instalacji do oczyszczania biogazu na zewnątrz? 
(rozwiązanie korzystne ze względu na wygodę użytkowania oraz koszty). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza montaż stacji usuwania siloksanów oraz stacji redukcji 
siarkowodoru, a także osuszacza, jako gotowych urządzeń w obudowach przystosowanych do 
montażu na zewnątrz, o konstrukcji  zapewniającej łatwą wymianę złoża/filtrów. 
 
Pytanie nr 57: 
Prosimy o informację czy istniejąca „doprężalnia” ma zostać wykorzystana na poczet nowej 
instalacji biogazu. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiajacy potwierdza, że istniejąca doprężalnia ma zostać wykorzystana na poczet 
nowej instalacji biogazu. 
 
Pytanie nr 58: 
Prosimy o podanie parametrów (ciśnienie, przepływ, itp.) biogazu przed istniejącym układem 
kogeneracyjnym/kotłownią. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż ciśnienie biogazu wynosi ok. 95-100 mbar. 
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Pytanie nr 59: 
Prosimy o podanie materiału oraz średnic gazociągów podziemnych prowadzonych pomiędzy 
zbiornikiem biogazu, a komorami fermentacyjnymi/układem kogeneracyjnym. Prosimy 
również o potwierdzenie, że te rurociągi mają zostać wykorzystane w planowanym 
przedsięwzięciu. 
Odpowiedź: 
Istniejące rurociągi biogazu wykonane są z PE100 o średnicy 150mm. Należy wykorzystać 
możliwie najdłuższe odcinki istniejących rurociągów. 
 
Pytanie nr 60: 
W odniesieniu do punktu 1.1.2.3. PFU, prosimy o określenie granic rozbudowy kolektorów 
rozdziału ciepła kotłowni biogazowo-olejowej o możliwość wyprowadzenia nadmiarów ciepła 
o stałym parametrze dla potrzeb ogrzewania i produkcji c.w.u. na potrzeby innych obiektów 
wewnętrznych KW. 
Odpowiedź: 
Należy wspawać króciec i zakończyć zaworem kulowym. 
 
Pytanie nr 61: 
Prosimy o udostępnienie mapy – planu zewnętrznych tras kablowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył do przetragu mapę zasadniczą. Szczegółowa dokumentacja techniczna 
zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Eksploatatora – Katowickich Wodociągów S.A. 
w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 89 po wcześniejszym ustaleniu terminu pod 
numerem telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 62: 
Czy istniejące kanały/trasy kablowe do rozdz. głównej i w kierunku zbiornika biogazu 
są drożne i posiadają rezerwy? 
Odpowiedź: 
Większość instalacji prowadzona jest bezpośrednio w gruncie. Brak wolnych rur osłonowych 
oraz przepustów.  
 
Pytanie nr 63: 
Prosimy o udostępnienie schematów branżowych instalacji wewnętrznych (związanych 
z przedmiotowym postępowaniem przetargowym) oczyszczalni ścieków. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Eksploatatora – 
Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 89 
po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 64: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.10.2022 
r. Przewidziana do wykonania inwestycja jest zadaniem realizowanym w trybie „Zaprojektuj 
i wybuduj”, wymagającym przeprowadzenia szeregu czynności i zabiegów dotyczących 
zarówno kwestii technicznych, jak formalnych, logistycznych oraz finansowych (kalkulacja 
ofert dostawców i podwykonawców, konieczność opracowania budżetów w poszczególnych 
branżach). Wydłużenie czasu na przygotowanie oferty uznajemy za bezwzględnie konieczne 
z uwagi na złożoność zadania inwestycyjnego (m.in. praca na obiekcie czynnym), oraz 
z uwagi na poziom ryzyka, które należy zidentyfikować i przewidzieć właściwe rozwiązanie 
dostosowane do specyfiki obiektu i wymagań postawionych w SIWZ. Ponadto urządzenia, czy 
komponenty do tych urządzeń, wchodzące w zakres zadania są produkowane również poza 
UE i dostawcy, potrzebują czasu na przedstawienie, wiążących dla obu stron, ofert na ich 
dostawę. 
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Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany terminu składania 
ofert, a tym smamy zapisy SIWZ w niniejszym zakresie pozostają wiążące.   
 
Pytanie nr 65: 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie decyzji lokalizacyjnych dla miejsca posadowienia:  
1. nowego zbiornika biogazu,  
2. kontenera jednostki kogeneracyjnej oraz  
3. instalacji oczyszczania biogazu.  
Zwracamy się z prośbą o przesłanie mapy terenu inwestycji z naniesionymi strefami 
wybuchowymi lub potencjalnie niebezpiecznymi, które uniemożliwiają posadowienie 
instalacji lub jej części składowych lub urządzeń lub wymagają użycia elementów 
posiadających certyfikat ATEX. 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył posiadaną decyzję lokalizacyjną do dokumentacji przetargowej. 
Dodatkowo Zamawiający załącza mapę z proponowaną lokalizacją kontenera kogeneratora, 
dla której uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednakże 
w przypadku zmian miejsca posadowienia nowych obiektów na etapie projektowym będzie 
konieczna korekta wydanej decyzji (zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.2.1.). 
Strefy wybuchowe zostały opisane w osobnym załączonym dokumencie. 
 
Pytanie nr 66: 
Działając w imieniu (…), wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym 
Postępowaniu o 14 dni, tj. do dnia 11.10.2022 r.  
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 
27.09.2022 r. (godz. 10:00). 10.09.2022 r. (…) zadała pytania do Postępowania, które w dniu 
sporządzenia niniejszego wniosku, tj. na tydzień przed terminem składania ofert 
w Postępowaniu, pozostają bez odpowiedzi Zamawiającego. Ze względu na doniosłe 
znaczenie poruszonych w w/w pytaniach kwestii dla właściwego opracowania oferty, a także 
wobec braku szczegółowych założeń lub koncepcji technologicznej Zamawiającego, obecny 
termin składania ofert nie pozwala na rzetelne opracowanie przez oferentów koncepcji 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz jej wyceny.  
Wobec powyższego, niniejsze pismo należy uznać za w pełni uzasadnione. 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany terminu składania 
ofert, a tym smamy zapisy SIWZ w niniejszym zakresie pozostają wiążące.   
 
Pytanie nr 67: 
Prosimy o przesłanie projektu/dokumentacji istniejącej rozdzielni 0,4 kV MDB. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni dokumentację w siedzibie Katowickich Wodociągów S.A. 
w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 89 po telefonicznym uzgodnieniu terminu 
pod numerem telefonu 796 690 428. 
 
Pytanie nr 68: 
Czy zezwalacie Państwo na mufowanie kabli branży elektrycznej/ AKPiA/Teletechniki, 
w przypadku wystąpienia kolizji z nowo zabudowanymi urządzeniami? 
Odpowiedź: 
Lokalizacje urządzeń i prowadzone do nich instalacje należy wykonywać w sposób 
zapewniający minimalizację kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Jednakże, jeżeli wystąpi 
konieczność, po każdorazowym uzgodnieniu z eksploatującym możliwe będzie wykonanie 
mufowania kabli. 
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Pytanie nr 69: 
W punkcie 6.2.6 PFU zapisano „Pomiar zużycia złoża realizowany poprzez pomiar oporów 
przepływu gazu przez złoże - presostat różnicowy z sygnałem wyprowadzonym do sterownika 
generatora. Sygnał informujący o konieczności wymiany złoża.” Zamawiający wymaga 
zastosowania złoża granulowanego. Złoże granulowane świeże lub wysycona posiada takie 
same opory przepływu. Tak więc presostat różnicowy nie jest w tym przypadku odpowiednim 
do określania wysycenia złoża. Wysycenie złoża można stwierdzić jedynie na podstawie 
badań biogazu za pomocą analizatora w przypadku siarkowodoru lub w laboratorium 
w przypadku badania biogazu na zawartość siloksanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis pkt. 6.2.6. dotyczący pomiaru zużycia złoża na: „Zużycie złoża 
wyrażone poprzez pomiar on-line, jako pomiar poziomu stężenia H2S za filtrem.” 
  
Pytanie nr 70: 
W punkcie 6.2.7 PFU zapisano „Zastosować sygnalizację zanieczyszczenia/konieczności 
wymiany filtrów – presostat różnicowy mierzący spadek ciśnienia w wyników oporów 
przepływu.” Zamawiający wymaga zastosowania złoża granulowanego. Złoże granulowane 
świeże lub wysycona posiada takie same opory przepływu. Tak więc presostat różnicowy nie 
jest w tym przypadku odpowiednim do określania wysycenia złoża. Wysycenie złoża można 
stwierdzić jedynie na podstawie badań biogazu za pomocą analizatora w przypadku 
siarkowodoru lub w laboratorium w przypadku badania biogazu na zawartość siloksanów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z zapisem pkt. 6.2.7. wymaga zastosowania stacji usuwania 
siloksanów w wykonaniu kontenerowym z wymiennymi filtrami, np. z wkładem w postaci 
węgla aktywnego. Zapis: „Zastosować sygnalizację zanieczyszczenia/konieczności wymiany 
filtrów – presostat różnicowy mierzący spadek ciśnienia w wyników oporów przepływu.” – 
pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie nr 71: 
Prosimy o podanie parametrów biogazu j/n: 

• przepływ biogazu przez nowe urządzenie (średniodobowy i godzinowy) 

• stężenie siarkowodowu przed odsiarczalnią, 

• stężenie siloksanów w biogazie surowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż badania biogazu stanowią załącznik do pisma oznaczonego jako 
Wyjaśnienia_modyfikacja treści SIWZ_170_21092022_22092022. 
Nowe urządzenie należy dobrać na przepływ godzinowy 300Nm3/h. 
Zamawiający nie posiada analiz poziomu siloksanów. 
 
Pytanie nr 72: 
Czy filtry na siloksany mogą być z tworzywa na węgiel aktywny? Opis PFU określa wsad to 
jako „wymienne filtry”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza instalację usuwania siloksanów opartą na  filtrach z wkładem 
w postaci węgla aktywnego, przy zachowaniu innych zapisów zawartych w PFU dotyczących 
filtracji siloksanów. Budowa wymiennego filtra powinna zapewnić trwałość konstrukcji, tak 
aby wyeliminować możliwość uszkodzenia podczas czynności eksploatacyjnych.  
 
Pytanie nr 73: 
PFU opisuje pomiar zużycia wkładu odsiarczalni za pomocą presostatu różnicowego, 
jednocześnie wymaga udostępnienia sygnału z informacją o poziomie siarkowodoru. Prosimy 
o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiaru H2S przed i za filtrem 
i rezygnację z pierwszej metody. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis pkt. 6.2.6. dotyczący pomiaru zużycia złoża na: „Zużycie złoża 
wyrażone poprzez pomiar on-line, jako pomiar poziomu stężenia H2S za filtrem.” 
 
Pytanie nr 74: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy umiejscowienie 
posadowienia nowego zbiornika biogazu. 
Odpowiedź: 
Lokalizacja projektowanego zbiornika biogazu musi spełniać wszelkie obowiązujące normy 
i przepisy dotyczące zbiorników gazowych ciśnieniowych. Zamawiający oczekuje 
posadowienia fundamentu nowego zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
zbiornika przeznaczonego do likwidacji, z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisami 
odległości od istniejących urządzeń, zabudowań i sieci.   
Usytuowanie wszystkich obiektów należy zaprojektować z uwzględnieniem warunków 
wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. 
 
Pytanie nr 75: 
W punkcie 6.2.9. PFU zapisano: „Pochodnia biogazu ze spalaniem przy płomieniu ukrytym 
(płomień niewidoczny na zewnątrz) z palnikami typu inżektorowego. Maksymalny przepływ 
gazu 1000 Nm3/h, temperatura spalania max 950oC.” Prosimy o potwierdzenie, że należy 
dobrać i wycenić pochodnię o wydajności maksymalnej aż 1000 Nm3/h. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 45. 
 
Pytanie nr 76: 
W punkcie 6.2.8 zapisano „Wyposażony w linkowy oraz ultradźwiękowe czujniki 
wypełnienia”. Czy Zamawiający wymaga dwóch systemów pomiarowych napełnienia 
zbiornika biogazem? Jeśli tak, to jest to rozwiązanie błędne, gdyż będą występowały duże 
rozbieżności we wskazaniach tych systemów wynikające z różnych technik pomiarowych. 
Ponadto montaż dwóch systemów jest kłopotliwa technicznie i może powodować liczne 
utrudnienia eksploatacyjne. Prosimy o zgodę na zastosowania jednego systemu pomiarowego 
w technologii takiej jaka wg. oferenta jest najbardziej niezawodna i sprawdzona. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 47. 
 
Pytanie nr 77: 
W punkcie 6.2.7 PFU zapisano „Zastosować sygnalizację zanieczyszczenia/konieczności 
wymiany filtrów – presostat różnicowy mierzący spadek ciśnienia w wyników oporów 
przepływu.” Zamawiający wymaga zastosowania złoża granulowanego. Złoże granulowane 
świeże lub wysycona posiada takie same opory przepływu. Tak więc presostat różnicowy nie 
jest w tym przypadku odpowiednim do określania wysycenia złoża. Wysycenie złoża można 
stwierdzić jedynie na podstawie badań biogazu za pomocą analizatora w przypadku 
siarkowodoru lub w laboratorium w przypadku badania biogazu na zawartość siloksanów. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 70. 
 
Pytanie nr 78: 
Zamawiający wymaga wykonania kontenerowego stacji usuwania siloksanów, siarkowodoru 
i osuszacza. Wykonania kontenerowe w tym przypadku są nieodpowiednie. Podczas wymiany 
złóż zachodzi duże pylenie, co w przypadku zabudowy w kontenerze, będzie wymagało 
stosowania odpowiednich masek itp. przy procedurze wymiany i będzie bardzo kłopotliwe 
technicznie. 
Również osuszacz powinien być zabudowany poza kontenerem, szczególnie że chiller 
chłodzący musi mieć możliwość swobodnego rozpraszania energii. Mamy duże doświadczenie 
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w wykonawstwie w/w urządzeń bez zabudowy kontenerowej. Prosimy o zgodę na takie 
wykonanie. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 48. 
 
Pytanie nr 79: 
W wymaganiach do dokumentacji projektowej zapisano: „dobór wielkości instalacji redukcji 
siloksanów i odsiarczania wynikających ze wskazanych uzysków przewidywanej produkcji 
biogazu”.  
Prosimy o przekazanie informacji o ilości siloksanów w biogazie surowym (przekazane 
badanie nie zawierają tej informacji) oraz podanie przewidywanej produkcji biogazu, na 
którą należy dobrać odsiarczalnię, filtr siloksanów i osuszacz. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytań nr 54 i 71. 
 
Pytanie nr 80: 
Czy Inwestor uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia 
jeżeli wykonawca wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich siedmiu lat przed 
upływem terminu składania ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany warunku działu 
w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, a tym smamy zapisy SIWZ 
w niniejszym zakresie pozostają wiążące.   
 
Pytanie nr 81: 
Na jaki przepływ biogazu powinny zostać dobrane urządzenia uzdatniania biogazu tj. 
odsiarczanie, usuwanie siloksanów, osuszanie biogazu? 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 54. 
 
Pytanie nr 82: 
Czy filtry do siloksanów mogą być wykonane z PE100? 
Odpowiedź: 
Obudowa filtrów siloksanów powinna być wykonana ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 
 
Pytanie nr 83: 
Najskuteczniejszym sposobem oszacowania przebicia złoża odsiarczalni jest pomiar 
siarkowodoru na wyjściu z filtra. Gdy wartości zaczną nagle wzrastać jest to sygnał do 
wymiany złoża. Czy takie rozwiązanie będzie wystarczające i Inwestor zrezygnuje z 
presostatu różnicowego?   
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono do pytania nr 69. 
 
Pytanie nr 84: 
Wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy w zakresie sposobu zapłaty wynagrodzenia. 
Obecnie skonstruowany model finansowania niniejszego zamówienia, stanowi realne 
zagrożenie dla płynności finansowej potencjalnego Wykonawcy. Wiadomym jest, że 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie systematycznie ponosił 
koszty i wydatki pozwalające na rzetelne i terminowe wywiązanie się z postanowień umowy, 
jak choćby nabycie  komponentów od zewnętrznych producentów. Istotą zaliczki i płatności 
częściowych nie jest wzbogacenie się Wykonawcy,  pełni ona przede wszystkim rolę 
kredytową, która umożliwia  uzyskanie środków, przy pomocy których sfinansuje realizację 
zobowiązania. Tu Wykonawca wskazuje, określenie płatności w kilku etapach zgodnie 
z postępem wykonywanych prac, przynosi pozytywne efekty także Zamawiającym, gdyż 
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uzyskują oferty tańsze, niewymagające uwzględnienia w ich cenie kosztów pozyskania 
środków pieniężnych na realizację zamówienia na rynku finansowym. 
Przy określeniu płatności w dotychczasowym brzmieniu całość finansowania do momentu 
płatności końcowej, obarcza właśnie Wykonawcę.  Obecna sytuacja ekonomiczno-
gospodarcza na rynku jest wysoce niepewna, ceny towarów i usług zmieniają się diametralnie 
właściwie z dnia na dzień.  
Potencjalni Wykonawcy nie mogą pozwolić sobie na ponoszenie ryzyka finansowego na takim 
poziomie, obecne zapisy projektu umowy znacząco zawężą krąg podmiotów mogących 
przedstawić ofertę realizacji zamówienia co zmniejszy współczynnik konkurencyjności.  
Wobec powyższego wnosimy o wprowadzenie zmian w tym zakresie. Wnioskujemy aby 
płatności za Przedmiot Umowy następowały wg. następującego harmonogramu; 
a) Pierwsza rata w wysokości 30% wartości umownej netto, jako zaliczka, płatna w ciągu do 
14 dni po podpisaniu umowy, nie podlegająca zwrotowi w przypadku rezygnacji 
Zamawiającego z transakcji,  
b) Druga rata w wysokości 15% wartości umownej netto, płatna w terminie 14 dni od daty 
opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej; 
c) Trzecia rata w wysokości 20% wartości umownej netto, płatna w terminie 14 dni od 
przekazania protokołu z prób fabrycznych agregatu (tzw. "power-pack” czyli otwarty agregat 
na ramie) 
d) Czwarta rata w wysokości 20% wartości umownej netto, płatna w terminie 14 dni od 
gotowości do dostawy agregatu kogeneracyjnego. 
e) Piąta rata w wysokości 10% wartości umownej netto, płatna w terminie 14 dni od 
podpisania protokołu dostawy urządzeń na obiekt. 
f) Pozostała kwota, tj. 5% wartości umownej netto, płatna w ciągu 14 dni od daty 
uruchomienia urządzeń i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy w zakresie realizowanych rozliczeń finansowych nie 

wymagają zmian, bowiem zgodnie z § 9 ust. 6 i 8 wzoru umowy, płatność wynagrodzenia 

odbywać się będzie na podstawie faktur VAT za zrealizowaną część umowy w związku z 
ukończeniem każdego, oznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, elementu 
realizacji zadania, a wystawianie faktur winno się odbywać nie częściej niż raz w miesiącu.  
  
Pytanie nr 85: 
Wnosimy o doprecyzowanie definicji „Informacji poufnych” zawartą w § 3 pkt 4, ponieważ 
sformułowanie „wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją umowy” 
jest mało precyzyjny i obejmuje szereg informacji, które mogą być pozyskane przez daną 
Stronę przy realizacji umowy od podmiotów trzecich, a nie wymagających objęcia ich 
klauzulą poufności. Ponadto taka definicja nie pozwala na ustalenie, które informacje objęte 
będą poufnością. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 86: 
W § 4 wnosimy o zobowiązanie obu Stron do informowania się o zmianach danych 
teleadresowych, a nie tylko Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany treści § 4 wzoru umowy.  
Modyfikacja w niniejszym zakresie została uwzględniona w §4 ust.2 Załącznika nr 6 do SWZ, 
stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 87: 
Wykonawca wnosi o usunięcie postanowień zawartych w § 5 ust. 1 lit. b, c, jako 
niedotyczących utworów powstałych w toku realizacji umowy. Nadto Wykonawca wnosi 
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o wyjaśnienie tak szeroko ustanowionego zakresu przeniesienia praw autorskich i ograniczeń, 
co nie jest uzasadnione zakresem realizacyjnym przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 88: 
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający wymaga literalnej treści postanowień § 6 
ust. 3 w treści gwarancji. Jednocześnie wskazujemy, że brak jest na rynku gwarantów 
podmiotu, który udzieli zabezpieczenia w treści wskazanej przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenie udzielane jest tytułem należytej realizacji umowy, a np. samo zaistnienie 
okoliczności uprawniających do odstąpienia nie stanowi podstawy wypłaty zabezpieczenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
wnioskowaną zmianę umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że § 6 ust. 3 wzoru 
umowy zawiera katalog otwarty przykładowych sytuacji stanowiących niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę i treść tegoż paragrafu tj. punktów 
przykładowych nie musi być literalnie powtórzona w treści udzielanej gwarancji. Istotnym 
jest, aby gwarancja zabezpieczała wszelkie roszczenia mogące powstać w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
Zamawiający wyjaśnia ponadto, że samo wystąpienie okoliczności uprawniających do 
odstąpienia od umowy nie stanowi podstawy do wypłaty zabezpieczenia, a stanowi jedną 
z okoliczności traktowaną jako niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy, która może 
rodzić odpowiedzialność kontraktową lub odszkodowawczą, a w konsekwencji roszczenie 
z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. 
 
Pytanie nr 89: 
W § 7 prosimy o wskazanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „i inne informacje”. 
Zwracamy również uwagę na to, że ust. 9 stanowi zbędne powtórzenie postanowień  ust. 3, 
natomiast w ust. 11 Zamawiający posługuje się niezdefiniowanym pojęciem „dane”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody na 
wnioskowaną zmianę umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „inne 
informacje” rozumie możliwe do uzyskania od Wykonawcy informacje, które nie 
są kwalifikowane jako informacje poufne w rozumieniu umowy. 
 
Pytanie nr 90: 
Wykonawca wnosi o wskazanie trybu i terminu akceptacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (§ 8 ust 3). 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 91: 
Zwracamy uwagę na sprzeczność postanowień § 8 ust. 5 z § 19 ust. 1 – wnosimy 
o doprecyzowanie, czy Zamawiający „obciąży” karami umownymi (tryb kategoryczny), czy 
„może obciążyć” tymi karami (tryb warunkowy). 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 92: 
W ramach postanowień § 9 wnosimy o dodanie w ust. 13, że wstrzymanie zapłaty może 
dotyczyć wyłącznie części wynagrodzenia należnej Wykonawcy (brak podstaw do 
wstrzymania zapłaty całego wynagrodzenia) oraz doprecyzowanie, które z postanowień § 11 
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Zamawiający ma na uwadze wskazując na jego zastosowanie w przypadku braku przedłożenia 
dowodu zapłaty. Prosimy również o poprawienie ust. 9 – brak odnośnika w postaci ust. 16. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 93: 
Wykonawca wnosi o wskazanie: 

1) w jakiej formie Zamawiający oczekuje udokumentowania „braku sprzeciwu organu”, 
o którym mowa w § 10 ust. 2; 

2) trybu przeprowadzenia uzgodnień z Eksploatatorem; 
jak również o skrócenie okresu weryfikacji dokumentacji do 14 dni – przewidziany obecnie 
okres 21 dni roboczych to dodatkowy miesiąc oczekiwania na weryfikację i jest to zbyt 
długi okres. 
 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w § 12, ze szkody, o których mowa w ust. 4 i nast., 
dotyczą szkód wyrządzonych przez Wykonawcę lub podmioty za które ponosi 
on odpowiedzialność. 
 
Prosimy o wskazanie terminu i trybu: 

a) udostępnienia wzorów, o których mowa w § 13 ust. 3; 
b) uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Odpowiedź: 
Zamawiajacy w dpowiedzi na zapytania Wykonawcy wyjaśnia, iż w zakresie: 

3) udokumentowania „braku sprzeciwu organu”, o którym mowa w § 10 ust. 2 wzoru 
umowy, oczekuje w formie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
wydanego przez organ; 

4)  „trybu przeprowadzenia uzgodnień z Eksploatatorem” - Zamawiający przekaże dane 
kontaktowe do przedstawicieli Eksploatatora. Wykonawca jest zobowiązany 
do uzgodnienia treści dokumentów (projektu, wniosku materiałowego itp.) 
np. w korespondencji e-mail (z kopią do Zamawiającego) oraz ostateczne przekazanie 
akceptacji do Zamawiającego w formie oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę 
i Eksploatatora 

5) okres weryfikacji dokumentacji  - Zamawiający zmienia termin z 21 na 14 dni 
roboczych; 

6) brzmienia § 12 wzoru umowy – zapisy dotyczą szkód wyrządzonych przez Wykonawcę 
lub podwykonawców, na obszarze obiektu, na którym trwają prace lub jest 
wykorzystywany na realizację umowy;  

7) terminu i trybu udostępnienia wzorów, o których mowa w § 13 ust. 3 - Zamawiający 
przekaże wzory dokumentów do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy; 

8) akceptacji przez Inspektora Nadzoru – nastąpi ona do 14 dni roboczych od przekazania 
kompletnej dokumentacji, wniosku itp., na podstawie złożonego na dokumencie 
podpisu. 

Modyfikacja w w/w zakresie została uwzględniona w Załączniku nr 6 do SWZ, stanowiącego 
załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie nr 94: 
Wnosimy o dodanie w § 14 pkt II postanowienia zobowiązującego Zamawiającego 
do poinformowania Wykonawcy o planowanym terminie przeglądu gwarancyjnego 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
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Pytanie nr 95: 
Wnosimy o wyłączenie okoliczności wskazanych w § 16 ust. 3.1. pkt 1 i 2 z katalogu zmian 
postanowień umowy, są to zmiany o charakterze technicznym i nie wymagają zmiany treści 
umowy, a jedynie notyfikacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 96: 
Wnosimy o zmianę w § 14 ust. 3.2. pkt. 3) sformułowania „zwłoka” na „opóźnienie”. 
Przekazanie terenu budowy może nastąpić później nie tylko z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego, ale i z obiektywnych, acz leżących po jego stronie, a okoliczność ta nie 
może obciążać Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 97: 
Wnosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza wskazanie odrębnych okresów gwarancji 
na materiały, roboty budowlane i sprzęt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza różnicowania w tym obszarze. Gwarancja ma być udzielona 
łącznie, na ten sam okres na pełen zakres prac, w tym na użyte materiały i dostawy (sprzęt). 
 
Pytanie nr 98: 
Wnosimy o określenie minimalnego okresu opóźnienia (§ 18 ust. 1 lit d), uprawniającego 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 99: 
W § 18 wnosimy o dodanie możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w sytuacji 
nieuzasadnionego braku współdziałania przy realizacji umowy przez Zamawiającego, 
a w szczególności niezachowania ustalonych terminów lub opóźnień w podejmowaniu decyzji 
niezbędnych do prowadzenia prac. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 100: 
Wykonawca wnosi o obniżenie kary za odstąpienie do 10% wynagrodzenia brutto oraz limitu 
kar umownych do 20% wynagrodzenia brutto, jak również wprowadzenia limitu 
odpowiedzialności uzupełniającej Wykonawcy do 100% wartości umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na dokonanie zmian w wyżej wskazanym zakresie. 
 
Pytanie nr 101: 
Wykonawca nie wyraża zgody na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia – w tym celu 
ustanowione zostanie zabezpieczenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wzoru umowy i nie wyraża zgody 
na wnioskowaną zmianę umowy. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że brak zgody 
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na określone w postępowaniu warunki realizacji zamówienia uniemożliwia jego udzielenie 
takiemu wykonawcy. 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmodyfikowane dokumenty oznaczone jako: 
1. Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzór umowy_MODYFIKACJA_29092022; 
2. Załącznik nr 7 do SIWZ PFU_OS Gigablok_kogenerator_MODYFIKACJA_29092022; 
3. Strefy zagrożenia wybuchem.  
 
Zamawiający informuje również, że nie ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert, 
które są wyznaczone odpowiednio:  
- termin składania ofert: 07.10.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 07.10.2022 r. godz. 10:15 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 
Z poważaniem 

 
   Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu 
  Andrzej Cebula  Andrzej Hołda 
   


