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Wierzawice, 19.08.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/07/03 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie 

modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych 

w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 138-339435 w dniu 19.07.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana przez 

Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

Wykonawca ma zrealizować przedsięwzięcie w określonych czasookresach i terminach 

wskazanych w umowie, jednak rozpoczęcie jego prac jest uwarunkowane wykonaniem 

odpowiednich frontów robót budowlanych nie należących do jego zakresu prac. W związku 

z powyższym prosimy o dopisanie do §3 ust.1 lit.c wzoru umowy tj. do obowiązków 

Zamawiającego następującego sformułowania:  

„przekazanie frontów robót i zaplecza montażowego w terminach umożliwiających 

Wykonawcy wykonanie umowy w czasookresach i terminach wskazanych w par.2” 

 

Pytanie nr 2. 

Z §3 ust.2 wzoru umowy wynika. że „Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywania przedmiotu zamówienia”. Z uwagi na 

fakt, że Wykonawca będzie prowadził prace na terenie działającego zakładu Zamawiającego, 

gdzie pracować będą również inne osoby i podmiot działające na zlecenie Zamawiającego, 

nie można wykluczyć sytuacji uszkodzenia mienia Wykonawcy np. przez działania takich 

podmiotów. W związku z powyższym prosimy o modyfikację §3 ust.2 wzoru umowy 

w następujący sposób: 

„Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na 

terenie wykonywania przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem odpowiedzialności za 

działania własnego personelu, czy innych podmiotów działających na jego 

zlecenie” 

 

Odpowiedź nr 1 i nr 2. 

Zamawiający przyjmuje argumentację Wykonawcy, tym samym §3 ust.1 lit.c i §3 ust.2 

przyjmują postać: 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji Zamówienia, 

b. udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 

c. przekazanie frontów robót i zaplecza montażowego w terminach umożliwiających 

Wykonawcy wykonanie umowy w czasookresach i terminach wskazanych w §2, 
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d. przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych w terminie 7 dni od pisemnego 

zgłoszenie gotowości odbioru, 

e. udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb 

realizacji zamówienia, 

f. terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie 

wykonywania przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem odpowiedzialności za działania 

własnego personelu, czy innych podmiotów działających na jego zlecenie. 

 

 

Pytanie nr 3. 

W §7 wzoru umowy Zamawiający wprowadza dla siebie daleko idące uprawnienia 

dotyczące możliwości wykorzystania dokumentacji projektowej Wykonawcy. Dodatkowo 

w ust.5 zastrzega sobie prawo do dokonywania „opracowań Dokumentacji, w tym 

przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebą Zamawiającego (…)”. Tak 

szeroko określone uprawnienia pozostają w sprzeczności z innymi zapisami umowy 

i zobowiązaniami Wykonawcy np. w zakresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 

Wykonawca nie może udzielić zgody np. na dokonywanie przeróbek instrukcji czy 

dokumentacji powykonawczej, szczególnie w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

W przypadku instrukcji przeróbki takie w ogóle nie wchodzą w grę z uwagi na 

bezpieczeństwo pracy i obsługi danego urządzenia czy całej linii. Ponadto szerokie 

uprawnienia przewidziane w §7nie są adekwatne do celu zamówienia. Przedmiotem umowy 

jest przecież zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznej w zakładzie 

Zamawiającego, o określonej lokalizacji czy ściśle ustalonych parametrach 

technologicznych. Zamawiający będzie wykorzystywać instalację w sposób zgodny 

z przeznaczeniem, czyli do określonego technologią przetwarzania odpadów. Nie jest 

przedmiotem umowy ani celem zamówienia pozyskanie samego projektu, który 

Zamawiający miałby wielokrotnie i swobodnie wykorzystywać na potrzeby niezwiązane 

z przedmiotową inwestycją. 

Mając na uwadze powyższą argumentację prosimy o następujące zmiany w §7 wzoru 

umowy: 

● usunięcie z ust.5 zdanie drugie słów: „w tym przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, 

adaptacji” i modyfikację zdania drugiego w następujący sposób: 

„Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań Dokumentacji 

niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczących 

przedmiotu Umowy zgodnie z potrzebą Zamawiającego  po upływie okresu 

gwarancji jakości i rękojmi oraz wyraża zgodę (…)” 

 

● wprowadzenie nowego ust. 9 o następującym brzmieniu: 

„Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisane w niniejszym 

paragrafie nastąpi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 

przebiegu procesu inwestycyjnego objętego Umową oraz późniejszej 

eksploatacji lub modernizacji instalacji stanowiącej przedmiot umowy. 

Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wprowadzone przez 

Zamawiającego zmiany i modyfikacje przekazanych utworów oraz ich 

opracowania ani za skutki wynikające z tych zmian” 

 

Pytanie nr 4. 

Wnosimy o modyfikację treści §7 ust.8 wzoru umowy w następujący sposób: 

„W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować 

z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie uzasadnione 



Strona 3 z 8 

 

koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach dotyczących 

Dokumentacji niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz umożliwi Wykonawcy aktywne 

uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu zarówno na etapie sądowym jak 

i pozasądowym w celu obrony swoich interesów.” 

 

Wykonawca nie może być zobowiązany do pokrycia wszelkich jakichkolwiek kosztów 

Zamawiającego powstałych z tytułu ww. roszczeń, bo w skrajnym wypadku mogłyby to być 

kwoty nieadekwatne do roszczenia, narzucone przez osobę trzecią, zainteresowaną wypłatą 

jak najwyższej kwoty, stąd dopisek o kosztach uzasadnionych. Ponadto obecny zapis 

powoduje, że Zamawiający nie ma interesu w szacowaniu realnej wartości roszczeń czy 

badania ich zasadności, a skoro Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia roszczeń, to musi 

mieć prawo aktywnie uczestniczyć w rozwiązaniu sporu i bronić swoich interesów. 

 

Odpowiedź nr 3 i nr 4. 

Zamawiający przychyla się do argumentacji Wykonawcy, tym samym w §7 wzoru umowy 

zmianie ulega ust.5 i ust.8 oraz zostaje dodany nowy ust. 9. §7 otrzymuje postać: 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu całości lub poszczególnych części Dokumentacji 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę na ich 

wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jednakże z tym zastrzeżeniem, 

że zostaną one wykorzystane do realizacji przedmiotowej inwestycji i działań z nią 

związanych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje Dokumentacje we 

wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub w części, w tym 

w postaci nieukończonej.  

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na następujących 

polach eksploatacji:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym 

m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, analogową, 

audiowizualną, na wszelkich nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, 

w tym wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich 

innych nośników przetwarzania cyfrowego, 

b. wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, najem, użyczenie lub wymiana 

nośników wszelkiego rodzaju, na których Utwór lub jego część utrwalono,  

c. wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne 

odtwarzanie, wykonywanie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Sieć Internet). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności wszelkich 

nośników, na których Dokumentacja została utrwalona. 

4. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na 

włączenie stworzonej Dokumentacji, w całości lub w części, do innego utworu,  

w szczególności plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia 

albo wykorzystania z takim utworem. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Dokumentacji 

wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań Dokumentacji 

niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji dotyczących przedmiotu 

Umowy zgodnie z potrzebą Zamawiającego po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi 
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oraz wyraża zgodę do rozporządzanie i korzystania przez Zamawiającego lub osoby 

wskazane przez Zamawiającego z dokonanych opracowań, a także przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji. 

6. Wykonawca z dniem przekazania Dokumentacji zobowiązuje się do niewykonywania 

osobistych prawa autorskich przysługujących mu do Dokumentacji. 

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

a. będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powstałe 

w trakcie realizacji Umowy. 

b. Dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, 

jak i majątkowych, 

c. prawa określone w lit. a powyżej nie zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone, 

a żadnej osobie trzeciej nie przysługują i nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do 

Dokumentacji.  

d. korzystanie z Dokumentacji przez Zamawiającego w zakresie określonym w Umowie 

nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.  

8. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować 

z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie uzasadnione 

koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich roszczeniach dotyczących 

Dokumentacji niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz umożliwi Wykonawcy aktywne 

uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu zarówno na etapie sądowym jak i pozasądowym 

w celu obrony swoich interesów. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisane w niniejszym paragrafie nastąpi 

w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego 

objętego Umową oraz późniejszej eksploatacji lub modernizacji instalacji stanowiącej 

przedmiot umowy. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wprowadzone przez 

Zamawiającego zmiany i modyfikacje przekazanych utworów oraz ich opracowania ani za 

skutki wynikające z tych zmian. 

 

 

Pytanie nr 5. 

W §11 ust.2 wzoru umowy Zamawiający określa bardzo niekorzystne warunki płatności dla 

Wykonawcy a mianowicie zamierza dokonać płatności w trzech etapach tj. po realizacji 

projektu technologicznego i wytycznych budowlanych zamierza wypłacić do 5% 

wynagrodzenia;  po realizacji dostawy, montażu oraz rozruchów wyposażenia 

technologicznego - do 60% wynagrodzenia; reszta natomiast, czyli co najmniej 35% 

wynagrodzenia ma być wypłacona na sam koniec po uzyskaniu odbioru końcowego.  

Wykonawca zwraca uwagę, że takie rozbicie płatności powoduje, że Wykonawca otrzymuje 

jedynie 5% wynagrodzenia na początkowym etapie realizacji, ale na kolejne 95% czeka 

właściwie do samego końca. Jeśli bowiem płatność za drugi etap (60%) ma być zrealizowana 

po dostawach, montażu oraz rozruchach, to stanowi to właśnie koniec realizacji i sprowadza 

się to tego, że Zamawiający zatrzymuje do końca 95% (!) wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy. Trzy etapy płatności, o których pisze Zamawiający są zatem fikcją, gdyż 

w praktyce płatności sprowadzą się do dwóch etapów (5% na początku i 95% na koniec). 

Takie ustanowienie płatności jest całkowicie niestandardowe w tego typu zamówieniach 

publicznych, skrajnie niekorzystne i wymaga finansowania całości przedsięwzięcia przez 

Wykonawcę, co będzie mieć znaczący wpływ na jego cenę ofertową. W podobnych 

realizacjach praktyką jest wypłacanie transzy przewidzianej za dostawy, montaż czy rozruch 

(w praktyce od 70-90% wartości umowy) za progres miesięczny, w podziale na transze 

miesięczne po zrealizowaniu dostaw lub montażu danego etapu/odcinka prac zgodnie 
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z postępem prac wskazanym w HRF. Konieczność realizowania szeregu specjalistycznych 

prac i usług przez Wykonawcę objęta zamówieniem, w tym realizacja kosztownych dostaw 

maszyn i urządzeń, organizacja zaplecza montażowego, zatrudnienie podwykonawców przy 

jednoczesnej wypłacie jedynie 5% wartości wynagrodzenia jest rozwiązaniem 

niesymetrycznym w stosunku do Wykonawcy i skrajnie niekorzystnym. Podobnie jak 

zatrzymanie przez Zamawiającego 95% wartości wynagrodzenia do końca realizacji jest 

całkowicie nieuzasadnione, tym bardziej, że Wykonawca składa zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zgodnie z wymogami pzp. 

 

Mając na uwadze powyższą argumentację wnosimy o: 

●  zmianę wypłaty wynagrodzenia w §11 ust.2 lit.b z płatności jednorazowej na transze 

wypłacane w progresach miesięcznych zgodnie z HRF. 

●  zmianę wysokości wynagrodzenia przewidzianej w ramach drugiej transzy (§11 ust.2 

lit.b) wypłacanej w progresach miesięcznych z 60% na 80% 

 

Proponowane brzmienie §11 ust.2 po wprowadzeniu powyższych zmian: 

● wykreślenie ze zdania pierwszego §11 ust.2. sformułowania: „przy czym Zamawiający 

dokona płatności w 3 etapach” 

● modyfikacja §11 ust.2 lit.b: 

„po realizacji przez Wykonawcę dostawy, montażu oraz rozruchów wyposażenia 

technologicznego: do 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, 

wypłacane w okresach miesięcznych zgodnie z postępem prac określonym 

w HRF” 

 

Odpowiedź nr 5. 

Po analizie argumentów Wykonawcy Zamawiający nie przychyla się do zmiany wielkości 

drugiej transzy z 60% na 80%, natomiast po analizie uwag Wykonawcy wprowadza zmiany 

w zapisach §11 ust.2, tym samym §11 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

2. Zamawiający dokona płatności częściowych za wykonane w danym okresie i odebrane 

przez Zamawiającego prace na podstawie protokołów odbioru częściowego zgodnego 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy, przy 

czym Zamawiający dokona płatności: 

a) po realizacji przez Wykonawcę projektu technologicznego i wytycznych 

budowlanych: do 5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

b) po realizacji przez Wykonawcę dostawy, montażu lub rozruchów wyposażenia 

technologicznego: do 60% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

sukcesywnie zgodnie z postępem prac określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

c) płatności końcowej na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

 

Pytanie nr 6. 

W §14 wzoru umowy Zamawiający zapisał warunki ubezpieczenia, jakie powinien posiadać 

Wykonawca, przy czym w ust.1 określa jasno, że Wykonawca powinien posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a w ust.2 precyzuje zakres tego ubezpieczenia. 

Prosimy o wykreślenie z ust.2 zapisów ujętych w literze d tj.: „prac, miejsca 

wykonywania zamówienia i urządzenia oraz wszelkiego mienie ruchomego Wykonawcy 

związanego bezpośrednio z wykonywaniem prac montażowych – od ognia, huraganu, 

powodzi, deszczu nawalnego, zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych”, ponieważ zakres 

ubezpieczenia tu wskazany wykracza poza polisę OC i związany jest z zawarciem dodatkowej 

polisy od ryzyk budowlano-montażowych tzw. CAR. 
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Pytanie nr 7. 

W §14 ust.1 wzoru umowy Zamawiający określa, że Wykonawca powinien posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość 

niniejszej umowy. Prosimy o ograniczenie wartości polisy ubezpieczeniowej do kwoty 

5.000.000 zł. W opinii Wykonawcy taka kwota polisy jest wystarczająca w przypadku 

przedmiotowej realizacji, a podwyższanie sumy gwarancyjnej generować będzie 

konieczność zawarcia dodatkowej polisy, której koszty Wykonawca będzie musiał doliczyć 

do swojej ceny ofertowej. 

 

Odpowiedź nr 6 i nr 7. 

Zamawiający przychyla się do argumentacji zawartej w pytaniu nr 6 i nr 7, tym samym §14 

ust.1 i ust.2 otrzymują brzmienie: 

 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł na jeden 

i wszystkie wypadki. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 100 000 zł. 

Franszyza redukcyjna w przypadku wypłaty odszkodowania pokryta będzie ze środków 

własnych Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić franszyzę redukcyjną 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować ubezpieczenie: 

a. od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób 

upoważnionych do przebywania w miejscu wykonywania zamówienia,  

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktowa) oraz odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody wyrządzone przez 

wadliwie wykonane prace, 

c. ubezpieczenie od kradzieży lub zniszczenia podczas wytwarzania i/lub zakupu, 

transportu, przechowywania, dostawy i montażu elementów zamówienia od dnia 

wejścia na teren miejsca wykonywania zamówienia, aż do czasu odbioru końcowego, 

d. odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku 

z prowadzonymi pracami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

 

 

Pytanie nr 8. 

Prosimy o wykreślenie z §15 ust.1 lit.a wzoru umowy fragmentu w nawiasie tj.: „kary 

umowne nalicza się za przekroczenia terminów każdego z etapów osobno”. Z treści 

zasadniczego zapisu w lit.a wynika jasno, że intencją Zamawiającego było nałożenie kary 

za „przekroczenie terminu końcowego wykonania zamówienia określonego w §2 ust.1”, tj. 

ostatniego końcowego terminu wykonania zamówienia. Takie ustanowienie kary jest też 

zgodne z powszechną praktyką przy umowach zawieranych na gruncie pzp, nakładanie kary 

na wykonanie etapów prac jest z kolei rygorem zbyt surowym dla Wykonawcy. Poza tym 

może zdarzyć się sytuacja, że Wykonawca – mimo, iż przekroczył termin jednego z etapów 

realizacji – dotrzymał terminu końcowego i wtedy powinien zostać obarczony karą?  

 

 Pytanie nr 9. 
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Wnosimy o wyłączenie „utraconych korzyści” z odszkodowania, które Zamawiający zastrzegł 

sobie w §15 ust.5. Proponowane brzmienie §15 ust.5: 

„W przypadku, gdy zastrzeżone w ust. 1 powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej 

szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na 

zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści”. 

 

Odpowiedź nr 8 i nr 9. 

Zamawiający nie przychyla się do argumentacji zawartej w pytaniu nr 8, nie mniej jednak 

zmienia zapis §15 ust.1 lit.a wzoru umowy doprecyzowując zapis, oraz przychyla się do zmiany 

proponowanej przez Wykonawcę w §15 ust.5 (pytanie nr 9). Tym samym §15 po zmianach 

brzmi: 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych na rzecz Zamawiającego  

w następujących przypadkach: 

a) przekroczenia terminów  wykonania zamówienia określonych w § 2 ust. 1. Umowy 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki (kary umowne nalicza się za przekroczenia terminów każdego z etapów 

osobno), 

b) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 

1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 16 ust. 

1 lit. b-h Umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy, 

d) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż określone w ust. 1 

lit. c powyżej leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy,   

e) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy,   

f) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ 

czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy i w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – w wysokości 3.000 zł za każde naruszenie, 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zgodnie postanawiają utrzymać §15 ust. 1 lit 

c, d, e Umowy w mocy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, co może skutkować naliczeniem kar umownych określonych w ust. 1 lit. f 

powyżej.  

5. W przypadku, gdy zastrzeżone w ust. 1 powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej 

szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na 

zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, a w przypadku gdy wszystkie faktury zostały już uregulowane lub wysokość 
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naliczonych kar umownych przewyższa wartość faktury Zamawiający ma prawo do 

zaspokojenia swoich roszczeń z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Łączna suma kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

 

 

 Pytanie nr 10. 

W SIWZ rozdz. III ust.7 pkt.1 Zamawiający zawarł wymagania odnośnie zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia takie jak: „montaż linii technologicznej” oraz „czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych”. Prosimy o ograniczenie tych 

zapisów w taki sposób, aby wymóg zatrudnienia odnosił się tylko do montażystów 

przeprowadzających zasadniczy montaż linii technologicznej rozumiany jako powiązanie 

technologiczne maszyn i urządzeń. W opinii Wykonawcy szczególnie wymóg dotyczący 

pracowników fizycznych jest zbyt szeroki i daleko idący. Realizacja przedmiotowego 

zamówienia to przedsięwzięcie, które wiąże się z szeregiem prac i zadań kluczowych, ale też 

często drobnych, niezbędnych do kompletacji całości. I tak np. mamy tu do czynienia 

z pracownikami firmy ochroniarskiej, operatorem dźwigu, który rozładowuje transport czy 

też kierowcą TIR-a dowożącego towar na budowę. Przy skrajnej interpretacji ww. osoby to 

pracownicy fizyczni realizujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

jednak w opinii Wykonawcy wymóg zatrudnienia ich na umowę o pracę jest na wyrost. 

Mając na uwadze powyższą argumentację prosimy o modyfikację zapisów SIWZ rozdz. III 

ust. 7 pkt.1 tiret pierwszy i wykreślenie z SIWZ rozdz. III ust. 7 pkt.1 tiretu drugiego. 

Proponowane brzmienie SIWZ rozdz. III ust. 7 pkt.1: 

„Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na umowę o pracę 

osób do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia czynności przy realizacji przedmiotu 

zamówienia tj.: 

● zasadniczego montażu linii technologicznej polegającego na powiązaniu 

technologicznym maszyn i urządzeń wchodzących w zakres wyposażenia 

technologicznego instalacji do sortowania.” 

 

Odpowiedź nr 10. 

Zamawiający przychyla się argumentacji Wykonawcy – rozdz. III ust. 7 pkt. 1 SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na umowę 

o pracę osób do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia tj.:  

 zasadniczego montażu linii technologicznej polegającego na powiązaniu 

technologicznym maszyn i urządzeń wchodzących w zakres wyposażenia 

technologicznego instalacji do sortowania. 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 


