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Puławy, 08.06.2021 r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/BS - 12/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, 

wykonanie, dostawa i montaż nowej kolumny absorpcyjnej K1. 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), w związku z 

zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w 

postępowania  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej: 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zmian w pkt 1.6. wzoru umowy 

i dopisanie we wzorze umowy pkt. 1.6.4. w zaproponowanej treści:  

„Terminowe przekazywanie placu budowy oraz frontów robót”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian we wzorze umowy  

i dopisanie pkt 1.6.4.  

Pytanie nr 2 

Dotyczy Artykułu 2 – Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie 

dla Wykonawcy oraz odpowiednie przesunięcie terminów z powodu błędów w 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, opóźnień w przekazywaniu 

frontów robót, wstrzymania i zawieszenia prac z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz  

przesunięcia terminów, o których mowa w pkt powyżej.  
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Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień pkt 2.3. a) wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: 

„a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z SWZ, 

koszty dostawy i montażu urządzenia”  

Wykonawca może w tym przypadku zaproponować roboty dodatkowe/ 

zamienne na zasadach określonych przez strony.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień pkt. 2.3. a) wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień pkt 5.1.1. wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: 

„Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne za: 

a) każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 

terminów określonych w treści Art. 4.1 w wysokości jedna dziesiąta 

procenta (0,1%) wartości brutto przedmiotu zamówienia. 

b) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ponad 

wyznaczony termin ich usunięcia oraz w dostawie brakującego 

wyposażenia w przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy w 

stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w 

usunięciu wady w stosunku do terminów określonych w Art. 4, w 

wysokości jednej dziesiątej procenta (0,1%) wartości brutto 

przedmiotu zamówienia. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy 

w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej 

strony ceny brutto. ” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień pkt 5.1.1. wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 5  

Brak zabezpieczenia realizacji umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub 

bankowej? Czy Zamawiający ma na myśli dokument gwarancyjny w postaci 

karty gwarancyjnej? 
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Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył dokument gwarancyjny na 

urządzenie w postaci karty gwarancyjnej.  

Pytanie nr 6 

W treści pkt. 5.1.2. wzoru umowy znajduje się błędne odniesienie do niewłaściwej 

jednostki redakcyjnej wzoru umowy.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza nowe brzmienie pkt 5.1.2. wzoru umowy: 

„Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości dziesięć 

procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny brutto za 

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień pkt 5.2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: 

„Każda ze stron ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, z 

wyłączeniem utraconego zysku lub utraconych korzyści” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień pkt. 5.2. wzoru umowy 

w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 8 

W treści pkt. 6.9. wzoru umowy znajduje się błędne odniesienie do niewłaściwej 

jednostki redakcyjnej wzoru umowy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający poprawia redakcyjną omyłkę i wpisuje właściwy odnośnik tj. 

zamiast  „o którym mowa w pkt. 5.7. lit c)” wpisać „o którym mowa w pkt. 4.5. 

lit c)” 

 

Pytanie nr 9 

W treści pkt. 6.12. wzoru umowy znajduje się błędne odniesienie do niewłaściwej 

jednostki redakcyjnej wzoru umowy. 
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 Odpowiedź 

Zamawiający poprawia redakcyjną omyłkę i wpisuje właściwy odnośnik tj. 

zamiast  „o którym mowa w pkt. 7.12.1” wpisać „o którym mowa w pkt. 6.11.1” 

 

Pytanie nr 10 

Wykonawca wskazuje na rozbieżność terminów określonych w pkt 8.1. z 

terminami przekazania dokumentacji określonymi w artykule 4 wzoru umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż termin określony w artykule 4 wzoru umowy 

dotyczy dokumentacji kolumny, która zostanie dostarczona w terminie 8 

tygodni. Termin określony w pkt 8.1. wzoru umowy odnosi się do finalnej 

dokumentacji, tj. dokumentacji kolumny, podestów, orurowania, itd.  według 

pkt. 2.1.13 załącznika nr 3 do umowy.  

Pytanie nr 11 

Czy siła wyższa obejmuje również kwestie związane z Covid-19? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż siła wyższa obejmuje również epidemię Covid-19.  

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień wzoru umowy poprzez 

dopisanie ppkt w pkt 12.2 w zaproponowanej treści: 

„12.2.4. innych przesłanek zmiany wynagrodzenia określonych w 

niniejszej umowie oraz ustawy Pzp”  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień pkt. 12.2. wzoru 

umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.  
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