Puławy, 24.01.2022r.
Wykonawcy,
którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia publicznego

Znak sprawy: INS/TW - 1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym, którego przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych i instalacyjnych w budynku E-40.
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 2021.1129 t.j.), w związku z
zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w
postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 6 ust. 8 pkt. 8.13 wzoru
umowy poprzez jego wykreślenie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w § 6 ust. 8 pkt. 8.13

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 6 ust. 22 i 23 wzoru
umowy poprzez jego wykreślenie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w § 6 ust. 22 i 23.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 7 ust. 3 pkt 3.1. wzoru
umowy poprzez zastąpienie go zapisem: „(. . .) koszty związane z realizacją
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy.”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zapisów w § 7 ust. 3 pkt. 3.1.
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Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień §
umowy poprzez zastąpienie ich zapisem:

8 ust. 1 -3 wzoru

„1.Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie
faktur
wystawionych
przez
Wykonawcę
zgodnie
z
miesięcznym
zaawansowaniem, po wykonaniu i odebraniu prac zrealizowanych w ramach
przedmiotu umowy w danym miesiącu na podstawie protokołów odbioru
częściowego oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o
protokół odbioru końcowego wystawiony po zakończeniu realizacji całości
przedmiotu Umowy, zgodnie z zapisami § 9.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 4, pkt a) będzie płatne w
okresach miesięcznych, na podstawie faktur VAT "stawionych przez
Wykonawcę w danym miesiącu oraz na podstawie protokołu odbioru
końcowego wystawionego po zakończeniu realizacji całości przedmiotu
Umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 1, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem
odbioru robót. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia
rachunku Zamawiającego. W przypadku doręczenia nieprawidłowej faktury,
Zamawiający dokona jej zwrotu na adres Wykonawcy, bez prawa do żądania
z tego tytułu przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Wówczas termin
zapłaty za fakturę nie rozpoczyna biegu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 4, pkt b) będzie płatne w
okresach miesięcznych, na podstawie faktur VAT "stawionych przez
Wykonawcę w danym miesiącu oraz na podstawie protokołu odbioru
końcowego "stawionego po zakończeniu realizacji całości przedmiotu
Umowy, na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury wraz z protokołem odbioru robót. Za datę dokonania zapłaty uważa
się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku doręczenia
nieprawidłowej faktury, Zamawiający dokona jej zwrotu na adres
Wykonawcy, bez prawa do żądania z tego tytułu przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. Wówczas termin zapłaty za fakturę nie rozpoczyna
biegu.”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 8 ust. 1 – 3
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 1, 4 — 6 oraz 8
wzoru umowy poprzez zastąpienie ich zapisem:
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„1.Strony zgodnie postanawiają, że dokonają odbiorów częściowych i odbioru
końcowego oddzielnie dla przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt
2.1. i pkt 2.2
(…)
4. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbiorowej w terminie
do 3 dni od daty potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego
zakończenia
robót
i
gotowości
do
odbioru
częściowego/końcowego oraz wyznaczy termin (nie dłuższy niż 5 dni)
rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego informując jednocześnie
Wykonawcę na piśmie.
5.Odbiór częściowego/końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową
nastąpi w ciągu następnych 5 dni od daty rozpoczęcia odbioru.
6.Po odbiorze częściowym/ końcowym przedmiotu umowy zostanie podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru częściowego/końcowego.
Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu niezbędne dokumenty, takie jak: atesty, dokument
gwarancyjny.

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający
jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, pod
warunkiem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyznaczonego
mu przez Zamawiającego wyznaczonego Wykonawcy na piśmie”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 9 ust. 1, 4 — 6 oraz 8

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 10 ust. 2 pkt. 2) lit d)
wzoru umowy poprzez jego wykreślenie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. d).
Jednocześnie zmienia zapisy w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. c) i lit d, które otrzymują
brzmienie:
a)

karę umowną za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w § 7 ust. 4, za każdy dzień zwłoki z
zastrzeżeniem lit. d)

b)

karę umowną za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych lub z tytułu
rękojmi za wady – w wysokości 0,5%, wartości wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 7 ust. 4, za każdy dzień zwłoki
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Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 12 ust. 4 pkt. 4.4) wzoru
umowy poprzez zastąpienie go zapisem:
Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy,
a w szczególności przerwał realizację robót a przerwa przekracza 20 dni
roboczych,
pomimo
bezskutecznego
upływu
terminu
dodatkowego
wyznaczonego mu przez Zamawiającego wyznaczonego mu w piśmie
wskazującym sposób dokonanych naruszeń oraz termin do przywrócenia stanu
zgodnego z Umową;”?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 12 ust. 4 pkt 4.4.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień §
wzoru umowy poprzez jego wykreślenie?

12 ust. 4 pkt. 4.5)

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 12 ust. 4.5.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 12 ust. 6 wzoru umowy
poprzez dodanie postanowień pkt. 6.2. oraz 6.3 następującej treści:
„6.2. odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub
odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
6.3. opóźnia się z zapłatą faktury Wykonawcy o 30 dni w stosunku do terminu
zapłaty wskazanego w jej treści.”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 12 ust. 6 poprzez dodanie w nim
zapisów:
6.2. odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy.
6.3. pozostaje w zwłoce w związku z zapłatą faktury Wykonawcy o 30 dni w
stosunku do terminu zapłaty wskazanego w jej treści.

Signed by /
Podpisano przez:
Jolanta Maria
Kobus
Date / Data: 202201-24 12:45
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