
 

 

 
 
PI/DF/2019          Słupsk, dnia 12.04.2019 r. 

     
 
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż 
wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania 
sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w 
Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” – sprawa nr 02/PI/2019. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 
wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:   
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza przywrócenie zapisu par. 9 ust. 6 Wzory Umowy sprzed zmiany 
z 27.03.2019 r., tj.: „Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może 
przekraczać 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.” 
Odp.: Zamawiający przywraca zapis par. 9 ust. 6 Wzory Umowy sprzed zmiany z 
27.03.2019 r. Nowe brzmienie wzoru umowy, uwzględniające wszystkie zmiany 
wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi zamieszczono w załączniku: 
Czesc_II_Wzor_umowy_12.04.2019 
 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza przywrócenie powyższego zapisu z równoczesnym 
zachowaniem zmiany wprowadzonej na wniosek Wykonawcy w par. 9 ust. 6 Wzoru 
Umowy po zmianie 27.03.2019 r. (wówczas aktualny ust. 6 w par. 9 zmieniłby numerację na 
ust. 7), tj.: „Łączna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Umowy lub z jakiegokolwiek innego tytułu związanego z jej 
realizacją nie przekroczy 100% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
Powyższy limit nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Wykonawcę z winy umyślnej. 
Odp.: Zamawiający w par. 9 dodaje ust. 7 w następującym brzmieniu: 
 
„7. Łączna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub  
     nienależytym wykonaniem Umowy lub z jakiegokolwiek innego tytułu związanego z  
     jej realizacją nie przekroczy 100% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 
    Umowy.”  
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nowego zapisu par. 9 ust. 8 do Wzoru Umowy, 
tj. uwzględnienie zgłoszonej uprzednio propozycji Wykonawcy, pominiętej przez 
Zamawiającego w odpowiedzi na pytania do SIWZ w 27.03.2019 r., w następującym 
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brzmieniu: „Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie będzie zobowiązana do zapłaty 
odszkodowania drugiej Stronie za jakiekolwiek szkody w postaci utraconych korzyści lub 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu innych strat wynikowych lub szkód pośrednich, chyba że 
szkoda została wyrządzona z winy umyślnej.” 
Odp.: Zamawiający w par. 9 dodaje ust. 8 w następującym brzmieniu: 
 
„8. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie będzie zobowiązana do zapłaty  
        odszkodowania drugiej Stronie za szkody w postaci utraconych korzyści.” 
 
 
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  
 

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert do dnia 
29.04.2019 r. W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.1. i 15.1. IDW (Instrukcji Dla 
Wykonawców). 
 
W pkt. 14.1 IDW jest:  
Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2019 do godziny 9:00 
 
Pkt. 14.1. IDW zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2019 do godziny 9:00 
 
W pkt. 15.1 IDW jest:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
budynek D – pokój nr 8 w dniu 19.04.2019 r., o godzinie 10:15. 
 
Pkt. 15.1. IDW zmienia się na:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
budynek D – pokój nr 8 w dniu 29.04.2019 r., o godzinie 10:15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
12.04.2019 r.          
 
 


