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PI/AM/2018          Słupsk, dnia 19.07.2018 r. 
     
 
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

 
dotyczy: postępowania na: „Dostawę wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 
15/PI/2018. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
We wzorze umowy na Zadanie 1 znajdują się zapisy dotyczące nieosiągnięcia parametrów 
technologicznych, które naszym zdaniem są sprzeczne: 
W paragrafie 4 ustęp 5 znajduje się następujący zapis: „W przypadku nieosiągnięcia przez 
wirówkę wymaganych parametrów technologicznych określonych w pkt. 5.4.1. PFU – Części 
Opisowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wywiązał się z Umowy. W takim wypadku 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za dostawę wirówki oraz będzie 
zobowiązany zdemontować i zabrać na własny koszt dostarczone Urządzenie z Terenu 
Budowy”. 
Natomiast w paragrafie 20 (kary umowne) ustęp 6 zapisano: „za nieosiągnięcie parametrów 
technologicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 pkt 12 Umowy 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy” 
Pytanie: Który z tych zapisów jest obowiązujący? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.  
Udzielając odpowiedzi na pytanie o moc obowiązującą § 4 ust. 5 Umowy w kontekście 
§ 20 ust. 1 pkt 6 Umowy, Zamawiający wyjaśnia, że w jego ocenie oba ww. 
postanowienia Umowy nie wykluczają się.  
Przedmiot Umowy określony w § 3 obejmuje m. in. demontaż wirówki zainstalowanej i 
działającej u Zamawiającego ze względu na konieczność zainstalowania w to miejsce 
nowej wirówki.  W wypadku, gdy zaistnieją okoliczności opisane w § 4 ust. 5 Umowy, 
co oznacza, że zainstalowana w wyniku realizacji Umowy wirówka będzie musiała być 
zdemontowana i usunięta, to Zamawiający narażony będzie na istotną szkodę 
wynikającą z faktu zdemontowania wirówki dotychczasowej oraz konieczności 
przywrócenia jej do działania bądź do zastosowania innego rozwiązania 
alternatywnego. 
W takim wypadku możliwość żądania od Wykonawcy kary umownej na podstawie § 20 
ust. 1 pkt 6 Umowy będzie spełniała istotną funkcję odszkodowawczą. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
19.07.2018 r.          
 


