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Wszyscy Wykonawcy 

 

 „Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza 

Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny oraz rejon  miasta Wadowice, ul. Gotowizna” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     2/WPWIK/PN/2018 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wplynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla Zadania 1 (część 1). 

Pytanie nr 1. 

§2 ust. 11 Umowy 

Proszę o wyjaśnienie - zdefiniowanie, o jakie roboty budowlane Zamawiającemu chodzi. Proszę o wskazanie w 

treści Umowy przynajmniej wyliczenia egzemplifikacyjnego robót budowlanych, które nie zostały 

wyszczególnione w Dokumentacji, w tym projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

Wyjaśnienie: 

Celem postanowienia jest zapewnienie wykonania przedmiotu umowy. Według wiedzy Zamawiającego 

przygotowana dokumentacja obiektu jest kompletna i wyszczególnia wszystkie roboty budowlane konieczne do 

wykonania w ramach tego zadania. Postanowienie umowne ma więc charakter warunkowy, zabezpieczający 

prawidłowość wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną i w sposób 

zapewniający pełne funkcjonalne wykorzystanie kanalizacji. Na obecnym etapie Zamawiający nie ma możliwości 

podania przykładów tego typu robót. 

 

Pytanie nr 2. 

§2 ust. 12 w zw. z § 36 Umowy 

Proszę o wyjaśnienie: czy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 

w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie (zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy) na analogicznych zasadach jak określone w § 36 Umowy? 

Wyjaśnienie: 

§ 36 projektu umowy określa ściśle przypadki zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jednak nie w związku 

z realizacją robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający nie 

przewiduje modyfikacji, w szczególności w zakresie rozszerzenia, postanowień umownych dotyczących zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Pytanie nr 3. 

§5 ust. 5 in fine Umowy 

Proszę o dodanie w zdaniu: „Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 

niezwłocznemu rozstrzygnięciu przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. Brak 

rozstrzygnięcia Zamawiającego w ww. terminie, oznacza, iż Zamawiający rozstrzygnął na korzyść Wykonawcy 

wszelkie zgłoszone zastrzeżenia. 

Uzasadnienie: Zasadnym jest wprowadzenie terminu ad quem do wykonania uprawnień Zamawiającego. Po jego 

upływie dla prawidłowości wykonania Umowy i zachowania prawidłowych relacji pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym zasadnym jest uznanie, iż Zamawiający przyjął Zastrzeżenia Wykonawcy w całości. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Stosowna zmiana zostanie dokonana w załączniku 4b do SIWZ. 

 

Pytanie nr 4. 

§7 ust.6 pkt 10 in flne Umowy 

Proszę o zamianę zwrotu „w formie DVD", na zwrot: „w formacie DVD". 

Uzasadnienie: powyższa prośba, sugestia ma charakter wyłącznie kosmetyczny, niemniej jednak nie istnieje zapis 

w formie DVD, a w formacie DVD. Bardzo restrykcyjna wykładnia tego zapisu, bez powyższej zmiany, praktycznie 

uniemożliwiałaby spełnienie umownego obowiązku Wykonawcy w ww. zakresie. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Stosowna zmiana zostanie dokonana w załączniku 4b do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5. 

§7 ust.7 w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy 

Proszę o wyjaśnienia w jakiej formie Wykonawca ma dokonywać zawiadomień, względnie proszę o wskazanie 

katalogu dopuszczalnych przez Zamawiającego form zawiadomień. 

Wyjaśnienie: 

W zakresie zawiadomień Inspektora nadzoru inwestorskiego zastosowanie mają postanowienia § 1 ust. 3 pkt 1                 

i 2 umowy. W zakresie przekazywania zawiadomień do mieszkańców okolicznych posesji sposób przekazania 

zawiadomienia musi być adekwatny do zaistniałej sytuacji i ryzyka z niej wynikającego (np. bezpośrednie osobiste 

poinformowanie mieszkańców przez pracowników Wykonawcy). 

 

Pytanie nr 6. 

§13 ust. 2 i ust. 17 Umowy 

Wnoszę o zmianę postanowienia umownego, poprzez obniżenie kary umownej z wysokości 2.000,00 zł do kwoty 

500,00 zł. 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy zaproponowana kara umowna jest za wysoka i stanowi nieuzasadnione 

narzędzie do obciążenia wykonawcy nadmiernym i nieuzasadnionym ryzykiem. Odnosi się to do jej wysokości jak 

i podstawy obliczenia. Obniżenie kary umownej w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie, wciąż stanowi 

poważną sankcję dla Wykonawcy i gwarantuje jednocześnie Zamawiającemu sankcję, którą może zastosować 

przeciwko Wykonawcy, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków Umownych. Ponadto z uwagi na zasady 

dyscypliny finansów publicznych, które ograniczają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od nałożenia kary 

umownej, choćby w przypadku incydentalnym, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w treści 

projektu Umowy jest zbyt wysokie i może wpływać na poprawne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 
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Pytanie nr 7. 

§13 ust. 10 Umowy 

Wnoszę o zmianę postanowienia umownego, poprzez obniżenie kary umownej z wysokości 0,1% do 0,025%. 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy zaproponowana kara umowna jest za wysoka i stanowi nieuzasadnione 

narzędzie da obciążenia wykonawcy nadmiernym i nieuzasadnionym ryzykiem. Odnosi się to do jej wysokości jak 

i podstawy obliczenia. Obniżenie kary umownej w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie, wciąż stanowi 

poważną sankcję dla Wykonawcy i gwarantuje jednocześnie Zamawiającemu sankcję, którą może zastosować 

przeciwko Wykonawcy, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków Umownych. Ponadto z uwagi na zasady 

dyscypliny finansów publicznych, które ograniczają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od nałożenia kary 

umownej, choćby w przypadku incydentalnym, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w treści 

projektu Umowy jest zbyt wysokie i może wpływać na poprawne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 8. 

§16 ust. 2 Umowy 

Proszę o interpretację postanowienia, w szczególności w kontekście zwrotu „bez ograniczeń”. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca nie sprecyzował, jakie wątpliwości budzi postanowienie umowne. Zamawiający nie ma więc 

możliwości odniesienia się do tak postawionego zapytania. 

W zakresie pojęcia „bez ograniczeń” Zamawiający wyjaśnia. Zgodnie Wielkim Słownikiem Języka Polskiego pojęcie 

ograniczenie oznacza: sprawić, że coś zacznie mieć mniejszą wielkość, skalę lub mniejszy zakres. Zatem a contrario 

przyjąć należy, że pojęcie „bez ograniczeń” oznacza, że coś nie może mieć mniejszej wielkości, skali lub mniejszego 

zakresu. W kontekście § 16 umowy (oraz innych postanowień odnoszących do kwestii ubezpieczenia Wykonawcy 

i jego odpowiedzialności z tytułu zdarzeń związanych z realizacją umowy) omawiane postanowienie umowne 

oznacza, że umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać postanowień ograniczających wypłatę odszkodowania na 

rzecz Zamawiającego w tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem i związanych z realizacją umowy. 

 

Pytanie nr 9. 

§29 ust. 2 Umowy 

Proszę o skrócenie terminu do sprawdzenia i potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kwoty 

należnej do zapłaty Wykonawcy do 10 dni. Proszę o dodanie zapisu, iż w przypadkach, o których mowa w § 29 ust. 

3 w zw. z ust. 4 w zw. ust. 5 termin wskazany w postanowieniu w ust. 2 tegoż paragrafu stosuje się odpowiednio, 

z tą zmianą, że termin na sprawdzenie i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kwoty należnej 

do zapłaty Wykonawcy wynosi 7 dni. 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy zaproponowany termin jest za długi i winien ulec skróceniu. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 10. 

§36 ust. 1 Umowy 

Proszę o zmianę ust. 1 postanowienia, w następujący sposób: 

Strony mają prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki 

podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany ceny brutto dostawy materiałów 

służących wykonaniu zamówienia, jeżeli wzrost ceny brutto dostawy materiałów używanych przez Wykonawcę 

przekracza 2,5 % w skali roku - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

Uzasadnienie: zasadnym jest wprowadzenie ww. modyfikacji postanowienia. Wynika ona z faktu, iż na rynku 

finansowym zauważalna jest inflacja cen towarów, w tym także materiałów. W kontekście powyższego 

wprowadzenie do ww. postanowienia umowy chroni Wykonawcę, przed nieprzewidywalnym wzrostem cen 

materiałów, przy czym ochrona ta nie dotyczy każdego wzrostu, a jedynie wzrostu przekraczającego poziom                       

2,5 % ceny brutto w skali roku. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 11. 

§ 41 Umowy 

Prośba o uzupełnienie Umowy poprzez dodanie przy każdej karze umownej obliczanej procentowo od wartości 

ceny ofertowej brutto, zwrotu określonej w § 27 ust. 1 Umowy. 

Uzasadnienie: Powyższa zmiana precyzuje treść umowy i zapewnia jej spójność interpretacyjną. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 12. 

Wnoszę także o zmianę wysokości kar umownych poprzez ich obniżenie, w każdym wypadku o 50%. 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne są za wysokie i stanowią nieuzasadnione 

narzędzie do obciążenia wykonawcy nadmiernym i nieuzasadnionym ryzykiem. Odnosi się to do ich wysokości jak 

i podstawy obliczenia. Zmiany w tym zakresie wciąż stanowią poważną sankcję dla Wykonawcy i gwarantują 

jednocześnie Zamawiającemu zespół możliwych sankcji, które może zastosować przeciwko Wykonawcy, który nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków Umownych. Ponadto z uwagi na zasady dyscypliny finansów publicznych, 

które ograniczają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od nałożenia kary umownej, choćby w przypadku 

incydentalnym, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w treści projektu Umowy jest zbyt wysokie i 

może wpływać na poprawne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 13. 

§ 41 ust. 2 Umowy 

Wnoszę o obniżenie kary umownej poprzez zastąpienie zwrotu 20% ceny ofertowej brutto - zwrotem 10% ceny 

ofertowej brutto. 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy zaproponowana kara umowna jest za wysoka i stanowi nieuzasadnione 

narzędzie do obciążenia wykonawcy nadmiernym i nieuzasadnionym ryzykiem. Odnosi się to do jej wysokości jak 

i podstawy obliczenia. Obniżenie kary umownej w zaproponowanym przez Wykonawcę zakresie, wciąż stanowi 

poważną sankcję dla Wykonawcy i gwarantuje jednocześnie Zamawiającemu sankcję, którą może zastosować 

przeciwko Wykonawcy, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków Umownych. Ponadto z uwagi na zasady 

dyscypliny finansów publicznych, które ograniczają możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od nałożenia kary 

umownej, choćby w przypadku incydentalnym, zastrzeżenie kar umownych w wysokości wskazanej w treści 

projektu Umowy jest zbyt wysokie i może wpływać na poprawne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie zmienia postanowienia umownego. 

 

Pytanie nr 14. 

Prosimy o udostępnienie: „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach". 

Wyjaśnienie: 

Wytyczne znajdują się na stronie internetowej WPWIK spółka z o.o. w Wadowicach: www.wpwik.com                                   

w zakładce Biuro Obsługi Klienta. 

 

Pytanie nr 15. 

Ile budynków należy podłączyć do kanalizacji w ramach zakresu Zadania 1 ? 

Wyjaśnienie: 

Projekt realizowany jest bez przyłączy. Przyłącza wykonywane będą indywidualnie przez mieszkańców.  

 

Pytanie nr 16. 

Czy zakres sieci kanalizacyjnej przedstawiony na planach sytuacyjnych do PFU wyczerpuje zakres przewidziany do 

realizacji? 

Wyjaśnienie: 

Zakres sieci przedstawiony na planach sytuacyjnych obejmuje ciągi główne i sięgacze wraz z przyłączami do 

budynków. Projekt realizowany jest bez przyłączy. Przyłącza wykonywane będą indywidualnie przez mieszkańców. 

W ramach zadania należy przewidzieć podłączenie wszytkach budynków w planowanym zakresie.  

 

Pytanie nr 17. 

Czy pod obowiązkiem „ubezpieczenie budowy" określonym w par 7 punkt 6 ustęp 18 oraz par 16.1 „ubezpieczenia 

od wszelkiego ryzyka" należy rozumieć ubezpieczenie CAR/CEAR? Czy Zamawiający wskaże minimalny zakres tego 

ubezpieczenia oraz dopuszczalne franszyzy (wskazano tylko odnośnie części OC)? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia CAR/CEAR. Minimalny zakres ubezpieczenia określa § 16 ust. 1 umowy. 
 
Pytanie nr 18. 
Czy jako spełnienie obowiązku określonego w par 16.1 podpunkt 1) oraz 2) dopuszczalne jest przedłożenie polisy 

OC obrotowej (rocznej) Wykonawcy obejmującej całą działalność Wykonawcy w tym, związaną z realizacją 

Umowy? 

Wyjaśnienie: 

Tak Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy obrotowej Wykonawcy obejmującej całą działalność Wykonawcy 

w tym, związaną z realizacją Umowy. 

 

Pytanie nr 19. 

Co Zamawiający ma na myśli w par 16 punkt 2 wskazując, że umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń? O jakich ograniczeniach mowa? Czy chodzi tutaj o 

obowiązek zniesienia franszyz? 

Wyjaśnienie: 

Patrz odpowiedź pyt. 8. 

 

 

http://www.wpwik.com/
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Pytanie nr 20. 

Jak będą rozliczane roboty wykraczające poza zakres  przewidziany w  planach  zagospodarowania terenu w PFU? 

Wyjaśnienie: 

Udzielanie zamówień na roboty wykraczające poza zakres przewidziany w PFU i dokonywanie ich rozliczeń, o ile 

zajdzie taka sytuacja w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia realizowane będzie w zależności od 

okoliczności sprawy. Pod uwagę może jednak być wzięta okoliczność przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może wtedy skorzystać z możliwości aneksowania umowy z 

powołaniem się na art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 


