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Wykonawcy zainteresowani 
post ępowaniem o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Rozbudowę stacji odwadniania mułów dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. Zakładu Górniczego JANINA” 
 
 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę stacji 
odwadniania mułów dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego 
JANINA” poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego 
 
Pytanie 1. 
„§ 1 Projektu umowy – prosimy o precyzyjne określenie w umowie (lub załączniku do 
umowy), jakie konkretnie próby i pomiary wykonać ma Wykonawca, tak aby uniknąć w tym 
zakresie niejasności lub sporu między stronami.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 2. 
„§ 2 Projektu umowy – prosimy zastrzec, Ŝe Wykonawca nie ponosi konsekwencji 
ewentualnych wad istniejących w dokumentacji projektowej, dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bowiem Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania 
projektu w celu wykrycia jego wad. Przedmiotowe postanowienie naleŜy uzupełnić o wyraźne 
wskazanie, Ŝe Zamawiający dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji 
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy oraz ma prawo do przeniesienia ich na Wykonawcę w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 3. 
„§ 4 ustęp 1 Projektu umowy – interes kontraktowy Wykonawcy nie jest zabezpieczony na 
wypadek zwlekania przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w zatwierdzeniu 
technologii i organizacji robót. Wnosimy powyŜsze postanowienie uzupełnić o umowny 
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termin na udzielenie tej akceptacji z zastrzeŜeniem, Ŝe po jego bezskutecznym upływie 
uznaje się, Ŝe technologia i organizacja robót zostały zatwierdzone.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 4. 
„§ 4 ustęp 2 Projektu umowy – wnosimy o wprowadzenie sankcji (np. kary umownej, 
wydłuŜenie terminu wykonania przedmiotu umowy) mobilizującej Zamawiającego do 
terminowego przekazania Wykonawcy placu budowy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 5. 
„§ 4 ustęp 3 punkt 3.1 Projektu umowy – przywołane postanowienie prosimy uzupełnić  
o zastrzeŜenie, Ŝe w przypadku gdy BranŜowy Inspektor Nadzoru nie przystąpi do czynności 
odbioru w zakreślonym terminie, odbiór uznaje się za dokonany. Wnioskujemy zapis ten 
doprecyzować poprzez wyraźne wskazanie (w umowie lub załączniku do niej) etapów robót 
podlegających odbiorom częściowym.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 6. 
„§ 4 ustęp 3 punkt 3.2 Projektu umowy – postanowienie to prosimy uzupełnić  
o zastrzeŜenie, Ŝe w przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności 
odbioru w zakreślonym terminie, odbiór uznaje się za dokonany. Procedura potwierdzania 
zakończenia robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej powoduje, Ŝe bez 
potwierdzeń BranŜowych Inspektorów Nadzoru dokonanie odbioru końcowego nie będzie 
moŜliwe. Brak kompletu dokumentów nie powinien być przeszkodą do dokonania odbioru, a 
jedynie powodować konieczność uzupełnienia przedmiotowych dokumentów w określonym 
terminie. Prosimy o zmianę w/w zapisów w sposób korzystniejszy dla Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 7. 
„§ 4 ustęp 4 punkt 4.1 Projektu umowy – dokonanie odbioru jest podstawowym obowiązkiem 
Zamawiającego i Zamawiający nie moŜe uchylić się od dokonania odbioru  
z powodu wystąpienia wad nadających się do usunięcia. Termin do usunięcia wad powinny 
strony ustalać wspólnie lub oznaczyć go w umowie jako „odpowiedni". Roboty powinny być 
uznane za wykonane z dniem zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Wykonawcę. Przyjęcie 
jakiejkolwiek innej koncepcji moŜe spowodować naliczanie kar umownych Wykonawcy na 
skutek przeciągania czynności odbiorowych przez Zamawiającego. Wnosimy o zmianę w/w 
zapisów w sposób korzystniejszy dla Wykonawcy.” 

 
 



Strona 3 z 4 
 
 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 8. 
„§ 4 ustęp 6 Projektu umowy – dokonanie odbioru jest podstawowym obowiązkiem 
Zamawiającego i Zamawiający nie moŜe uchylić się od dokonania odbioru z powodu 
wystąpienia wad lub braków nadających się do usunięcia. Sztywno określony termin 14 dni 
na usunięcie wady moŜe okazać się niewystarczający i wówczas Wykonawca będzie 
zmuszony zapłacić karę umowną. Termin ten powinien być „odpowiedni" lub ustalany przez 
strony. Wnosimy o zmianę w/w zapisów w sposób korzystniejszy dla Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 9. 
„§ 5 ustęp 7 Projektu umowy – za dzień dokonania zapłaty uznać moŜna dzień uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy lub co najwyŜej dzień zlecenia przelewu przez 
Zamawiającego, który doprowadził do uznania rachunku bankowego Wykonawcy w 
określonym terminie np. 3 dni. Prosimy o zmianę w/w zapisów w sposób korzystniejszy dla 
Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 10. 
„§ 5 ustęp 8 Projektu umowy – zasadą według kodeksu cywilnego jest moŜliwość 
dokonywania cesji wierzytelności bez zgody dłuŜnika. Wnosimy o zmianę tego 
postanowienia umowy lub jego wkreślenia.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 11. 
„§ 7 ustęp 5 Projektu umowy – brak jest wyraźnego wskazania mówiącego o 
przechowywaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na 
oprocentowanym rachunku bankowym oraz zwrocie zabezpieczenia wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy o prowadzenie ww. rachunku. Prosimy o uzupełnienie w/w 
postanowienia we wskazanym zakresie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 12. 
„§ 8 ustęp 2 Projektu umowy – proponowany termin usuwania wad jest zdecydowanie za 
krótki. Prosimy o przedłuŜenie go do 1 miesiąca od zgłoszenia istnienia wady  
z zastrzeŜeniem, iŜ w przypadku niemoŜliwości usunięcia określonej wady w tym terminie z 
przyczyn obiektywnych (np. z przyczyn technicznych, technologicznych) strony wyznaczą 
termin odpowiednio dłuŜszy. Ponadto, Zamawiający powinien być związany terminem na 
zgłaszanie wad, po którym traciłby uprawnienie do usunięcia wady  
w ramach udzielonej gwarancji - Zamawiający powinien zgłaszać stwierdzone wady  
w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od ich ujawnienia.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 13. 
„§ 8 ustęp 4 Projektu umowy – zgłoszenie wad powinno dotyczyć wad objętych gwarancją. 
Prosimy o doprecyzowanie w/w postanowienia we wskazanym zakresie.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 14. 
„§ 9 ustęp 1 Projektu umowy – w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyŜszej 
uniemoŜliwiającej lub utrudniającej wykonywanie robót, umowa powinna przewidywać 
obligatoryjne przedłuŜenie terminu wykonywania umowy o okres, w którym wykonywanie 
robót było niemoŜliwe lub utrudnione. Prosimy o uzupełnienie w/w postanowienia we 
wskazanym zakresie.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 15. 
„§ 9 ustęp 2 Projektu umowy – wnosimy termin zgłoszenia wystąpienia siły wyŜszej wydłuŜyć 
do co najmniej 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia siły wyŜszej.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie 16. 
„§ 11 ustąp 2 Projektu umowy – przywołane postanowienie prosimy uzupełnić  
o wskazanie, iŜ obowiązek zachowania poufności nie dotyczy ujawniania przez Wykonawcą 
oraz jego pracowników i podwykonawców informacji w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowego   wykonania   przedmiotu   umowy, w  tym w szczególności   ujawniania 
informacji pracownikom i innym osobom którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu 
umowy.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany, podtrzymuje zapisy projektu 
umowy wg załącznika nr 8 do SIWZ. 
 
 


