Znak postępowania: MPEC/PE-EZ/74/19
Olsztyn, dnia 30.04.2019 r.
ZESTAW (11)

WYKONAWCY
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym (numer postępowania
MPEC/PE-EZ/74/19) na „Modernizację Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu
dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.
Pytania do Załącznika nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY:
Pytanie nr 1
Wnosimy o zmianę pkt 4.11. w następujący sposób: "Wykonawca zobowiązany jest poczynić wszelkie starania,
by uzyskać prawomocne Pozwolenie na Budowę w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie
Umowy."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 2
Wnosimy o zmianę pkt 4.22.10 w sposób następujący: "udzielenia Zamawiającemu Gwarancji Jakości co do
Inwestycji oraz w zakresie integracji Instalacji SNCR Zamawiającego z Inwestycją."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 3
Wnosimy o usunięcie w całości pkt 4.34 o treści: "Wykonawca ponosi koszty ewentualnej materializacji ryzyk,
które wyraźnie nie zostały przypisane w Umowie Zamawiającemu.". Przerzucenie na Wykonawcę
odpowiedzialności za wszelkie możliwe ryzyka, może niekorzystnie wpłynąć na cenę składanych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 4
Wnosimy o zmianę pkt 6.17 w następujący sposób: "W przypadku przekazania Wykonawcy przez Inżyniera
Kontraktu lub Zamawiającego opinii, uwag, zastrzeżeń lub zaleceń do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany
jest do oceny ich zgodności z Umową, SIWZ, odnośnymi Przepisami Prawa, Normami, Standardami
Projektowania i Budowy, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi Pozwoleniami. Wykonawca ma obowiązek
uwzględnienia zasadnych opinii, uwag, zastrzeżeń lub zaleceń zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inżyniera
Kontraktu (tj. zgodnych z pkt. 6.16 powyżej), nie później niż 7 (siedem) Dni od ich otrzymania. W przypadku
ostatecznej wersji Projektu Budowlanego termin ten wynosi 14 (czternaście) Dni. Zmiany, które zostaną
wprowadzone do Dokumentacji albo zakresu Prac w wyniku działań Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu
stanowią dla Wykonawcy podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w tym nieosiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych, chyba że
Wykonawca jako podmiot profesjonalny powinien zauważyć potencjalne ryzyko takiego skutku wprowadzenia
zmian Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i poinformować o tym Zmawiającego na piśmie niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia wprowadzenia takich zmian przez Zamawiającego lub Inżynier
Kontraktu."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający uważa, że obowiązujący zapis punktu 6.17 jest
precyzyjniejszy niż proponowany i również daje możliwość Wykonawcy zwolnienia z odpowiedzialności.
Pytanie nr 5
Wnosimy o zmianę w pkt 10.18 w następujący sposób: "Jeśli Wykonawca nie zgadza się z ustaleniami
Zamawiającego, co do potrącenia dokonanego z płatności określonej kwoty Wynagrodzenia Umownego lub co
do wysokości potrąconej kwoty lub z innym ustaleniem Zamawiającego dokonanym na podstawie Umowy, to
ciężar oraz koszt udowodnienia niezasadności potrącenia przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, a
ewentualny spór w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z Umową."
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Punkt 10.18 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:
"Jeśli Wykonawca nie zgadza się z ustaleniami Zamawiającego, co do potrącenia dokonanego z płatności
określonej kwoty Wynagrodzenia Umownego lub co do wysokości potrąconej kwoty lub z innym
ustaleniem Zamawiającego dokonanym na podstawie Umowy, to ciężar oraz koszt udowodnienia
niezasadności potrącenia przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy, a ewentualny spór w tym
zakresie zostanie rozstrzygnięty przez sąd zgodnie z Umową.".
Pytanie nr 6
Wnosimy o zmianę pkt 10.25 w sposób następujący: "Jednocześnie z rozliczeniem ostatecznym, składanym
zgodnie z pkt. 10.21, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że kwota, która jest wymieniona w
rozliczeniu ostatecznym, wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o zapłatę w związku z Umową na dzień złożenia
tego oświadczenia."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający jednocześnie informuje, że wykreśla w całości punktu
10.25 i jednocześnie zmienia numerację w paragrafie 10 umowy w ten sposób, iż punkty o dotychczasowych
numerach 10.26 do 10.40 przyjmują numerację 10.25 do 10.39.
Pytanie nr 7
Wnosimy o dodanie pkt 11.1.17 o treści: "Wykonawca jest uprawniony naliczyć Zamawiającemu Kary Umowne z
tytułu odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% Wynagrodzenia
Umownego brutto (odpowiednio do Fazy, w której następuje odstąpienie – Wynagrodzenia Umownego brutto za
Fazę Projektowania albo Wynagrodzenia Umownego brutto za Fazę Budowy)."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 8
Czy można zastąpić system podawania odpadów z instalacji odsiarczania z pneumatycznego na mechaniczny
np. spiralny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pneumatyczny, jak i mechaniczny system podawania odpadów z instalacji odsiarczania.
Pytanie nr 9
Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 59 (zestaw pytań nr 6 z dnia 11.04.2019) w związku z wymaganiem
Zamawiającego zamontowania w komorze spalania kotła czujników temperatury pomimo, iż oferowana przez
Oferenta technologia redukcji tlenków azotu nie wymaga stosowania takich pomiarów w celu szukania tzw. „okna
temperaturowego” zwracamy się z prośbą o określenie płaszczyzny (ewentualnie ilości płaszczyzn), ilości
punktów pomiarowych oraz głębokości na jaką mają zostać wprowadzone termopary. Pomiary te nie są
wykorzystywane przez oferowaną przez nas technologię stąd też prośba o ich sprecyzowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada szczegółowej wiedzy dot. technologii SNCR i nie jest w stanie określić płaszczyzn,
ilości punktów pomiarowych oraz głębokości, na jaką mają zostać wprowadzone termopary. Uzależnione jest to
od zastosowanej technologii i taką wiedzę posiadają producenci instalacji SNCR.
Pytanie nr 10
Nawiązując do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 62 (zestaw pytań nr 6 z dnia 11.04.2019) informujemy, że
interesuje nas napięcie zasilania (24V czy 230V), jakie jest wymagane przez Zamawiającego takich urządzeń jak
zawory elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne na zaworach elektropneumatycznych, przepływomierze
i tym podobne.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga napięcie zasilania 24V dla urządzeń tj.: zawory elektromagnetyczne, zawory
elektromagnetyczne na zaworach elektropneumatycznych, przepływomierze i tym podobne.
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Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie kompletnej szafy sterowniczo-zasilającej systemu redukcji tlenków
azotu (dla każdego kotła z osobna) wraz z lokalnym panelem operatorskim wymaganej na potrzeby rozruchu,
prac serwisowych oraz dodatkowo lokalnego sterowania instalacją?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zabudowanie kompletnej szafy sterowniczo-zasilającej systemu redukcji tlenków azotu
(dla każdego kotła z osobna) wraz z lokalnym panelem operatorskim wymaganej na potrzeby rozruchu, prac
serwisowych oraz dodatkowo lokalnego sterowania instalacją
Pytanie nr 12
Zwracamy się z prośbą o informację czy przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia oraz przetworniki temperatury
mają być montowane na rurociągach czy Zamawiający wymaga grupowanie tych urządzeń na stojakach i
ciągnięcie rurek impulsowych do miejsca lokalizacji przetworników lub w przypadku przetworników temperatury
montowane na listwach w szafach elektrycznych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia oraz przetworniki temperatury były
montowane na rurociągach.
Pytanie nr 13
Na stronie 16 PFU w Tabeli 1 Zamawiający podaje moc nominalną „w paliwie” dla kotłów K1 i K2 jako 33,7 MWt
oraz 37,2 MWt dla kotła K3, jednocześnie podając moc znamionową 29 MW dla wszystkich trzech kotłów.
Jednocześnie w pytaniu nr 42 (zestaw 6 z dnia 11.04.2019) dla kotła K3 Zamawiający podaje:
a. Wydajność cieplna nominalna trwała: 29,075 MWt.
b. Wydajność maksymalna trwała: 32,0 MWt.
c. Wydajność maksymalna trwała: 35,0 MWt.
W związku z brakiem konsekwencji w oznaczeniach MW i MWt w celu ujednolicenia danych podanych w PFU
oraz odpowiedziach dotyczących parametrów kotłów uprzejmie prosimy o przedstawienie w formie tabelarycznej
parametrów przedmiotowych kotłów podając moc znamionową, moc nominalną trwałą, moc maksymalną trwałą,
moc maksymalną chwilową i sprawność oraz aby uniknąć wątpliwości z jednoznacznym określeniem, które moce
dotyczą mocy „w paliwie”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podane w tabeli 1 PFU moce kotłów w paliwie dotyczą stanu istniejącego kotłów.
Moc znamionowa uwzględnia sprawność kotłów istniejących.
W odpowiedzi na przytaczane pytanie nr 42 Zamawiający udzielił następującej informacji:
 wydajność cieplna nominalna trwała
29,075 MWt
 wydajność maksymalna trwała
32,0
MWt
 wydajność maksymalna chwilowa
35,0
MWt
Są to parametry, które musi spełnić modernizowany kocioł K3.
Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy w dokumentach przetargowych stosowane są jednostki
oznaczone MW i MWt oznacza to dokładnie tę samą jednostkę.
Pytanie nr 14
Nawiązując do zapisu w PFU punkt 6, strona 42 “Wszystkie szafki sterownicze oraz aparatura mają być
wykonane w takim stopniu ochrony IP, jaki wynika z otoczenia, w którym zostaną zabudowane (wg normy PNEN60529)”.
Aby uniknąć nieporozumień w powyższej kwestii zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający zdefiniował,
jaki poziom ochrony IP jest wymagany i oczekiwany przez Zamawiającego na przykład dla dwóch lokalizacji:
wewnątrz hali kotłów i na zewnątrz hali kotłów (poza budynkami).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby szafy sterownicze oraz aparatura wewnątrz budynku była wykonana w stopniu
ochrony IP 55, a poza budynkiem IP 65.
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Pytanie nr 15
Nawiązując do zapisu PFU punkt 6, strona 42 “Przetworniki pomiarowe tam gdzie jest to wymagane, muszą mieć
zaimplementowany protokół komunikacyjny HART.”
Prosimy o uszczegółowienie stwierdzenia “tam gdzie jest to wymagane”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jeżeli protokół komunikacyjny HART będzie wymagany w zaproponowanej technologii
przez Wykonawcę Inwestycji to będzie zobowiązany do jego zastosowania.
Pytanie nr 16
Nawiązując do zapisu PFU punkt 24, strona 103 dotyczącego armatury prosimy o potwierdzenie wymagań dla
armatury dla instalacji redukcji tlenków azotu:
a. Czy zawory elektromagnetyczne muszą być wyposażone w krańcówki otwarcia i zamknięcia czy
pozostaje to w gestii dostawcy technologii?
b. Czy zawory z napędem pneumatycznym muszą być wyposażone w kółka umożliwiające ręczne
otwarcie czy nie jest to wymagane (takie rozwiązanie znacznie podwyższa koszty zakupu armatury)?
Odpowiedź:
a. Zamawiający wymaga, aby zawory elektromagnetyczne były wyposażone w krańcówki otwarcia i
zamknięcia.
b. Zamawiający nie wymaga wyposażenia zaworów z napędem pneumatycznym kółek umożliwiających
ręczne ich otwarcie.
Pytanie nr 17
Nawiązując do zapisu PFU str. 39 (Wymagania dla aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki (AKPiA)
prosimy o informację czy zapis:
„Lokalne sterowanie urządzeniami możliwe będzie z panelu HMI zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu
lub w szafce na instalacji. Sterowanie lokalne poszczególnymi napędami będzie odbywać się ze skrzynek
sterowania miejscowego po udzieleniu zgody na sterowanie miejscowe przez operatora z systemu sterowania”
dotyczy również zaworów elektromagnetycznych lub pneumatycznych na potrzeby instalacji redukcji tlenków
azotu? W naszej opinii tego typu rozwiązanie znaczenie przedraża koszty inwestycyjne i nie jest potrzebne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis nie dotyczy zaworów elektromagnetycznych i pneumatycznych na potrzeby
instalacji SNCR.
Pytanie nr 18
Nawiązując do zapisu PFU str. 55 (Wymagania AKPiA i części elektrycznej kotła K-3) prosimy o informację czy
zapis:
„Mają być zastosowane następujące skrzynki: skrzynki sterowania miejscowego, skrzynki przyłączowe oraz
skrzynki sterująco – przyłączowe. Każdy napęd ma być wyposażony w skrzynkę sterowania miejscowego,
wyposażoną w przyciski ZAŁĄCZ, WYŁĄCZ i WYŁĄCZ AWARYJNIE dla (napędów jednokierunkowych) lub
ZAMKNIJ, OTWÓRZ i STOP (dla napędów dwukierunkowych). Inicjatory przycisków zostaną wprowadzone na
wejścia systemu”
dotyczy również zaworów elektromagnetycznych lub pneumatycznych na potrzeby instalacji redukcji tlenków
azotu? W naszej opinii tego typu rozwiązanie znaczenie przedraża koszty inwestycyjne i nie jest potrzebne.
Prosimy również o informacje co Zamawiający ma na myśli pisząc „Wykonawca wyposaży armaturę regulacyjną i
odcinającą w kolumny sterownicze” – bardzo prosimy o rozwinięcie.
Odpowiedź:
Zapis nie dotyczy zaworów elektromagnetycznych i pneumatycznych na potrzeby instalacji SNCR. Zamawiający
wymaga, żeby armatura regulacyjna i odcinająca była wyposażona w kolumny sterownicze, na której są
zainstalowane przyciski np. otwarcia, zamknięcia i wyłącznik awaryjny.
Pytanie nr 19
Prosimy o informację czy przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia muszą posiadać wyświetlacze lokalne czy
mogą być zastosowane urządzenia bez wyświetlaczy?
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Odpowiedź:
Przetworniki ciśnienia / różnicy ciśnienia musza podsiadać wyświetlacze lokalne.
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wtrysku wody technologicznej do komory paleniskowej kotła w celu
uzyskania okna temperaturowego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie stawia wymagań oraz ograniczeń technologicznych innych niż określone w PFU.
Zastosowane technologie mają umożliwić osiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych.
Pytania do Załącznika nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY:
Pytanie nr 21
"Wnosimy o zmianę w pkt 11.1: 11.1.1 za opóźnienie w uzyskaniu Pozwolenia na Budowę w wysokości 0,1%
Wynagrodzenia Umownego netto za Fazę Projektowania za każdy dzień opóźnienia,
11.1.2. za opóźnienie w Przekazaniu do Użytkowania każdego z Kamieni Milowych w wysokości 0,03%
Wynagrodzenia Umownego netto wskazanego przez Wykonawcę dla danego Kamienia Milowego w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, iż niniejsza Kara Umowna
nie jest należna w przypadku, gdy Wykonawca dotrzyma terminu w zakresie Planowanej Daty Podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania, 11.1.3. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu
Umowy (niedotrzymanie Planowanej Daty Podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania)
w wysokości: 11.1.3.1. 0,015% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia, o ile
opóźnienie nie przekracza 1 (jednego) miesiąca, 11.1.3.2. 0,03% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za
każdy
dzień
opóźnienia,
o
ile
opóźnienie
nie
przekracza
2
(dwóch)
miesięcy,
11.1.3.3. 0,05% łącznego Wynagrodzenia Umownego netto za każdy dzień opóźnienia, o ile opóźnienie wynosi 2
(dwa) miesiące i więcej, ... 11.1.12. z tytułu wręczenia lub zaproponowania (bezpośrednio lub pośrednio) przez
Wykonawcę jakiejkolwiek osobie, jakiejkolwiek korzyści, w tym korzyści majątkowej, gratyfikacji, prowizji lub innej
rzeczy o znacznej wartości jako zachęty lub nagrody za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od
jakiegokolwiek działania w związku z Umową – w wysokości 0,5% (pół procenta) łącznego Wynagrodzenia
Umownego netto za każdy przypadek naruszenia, 11.1.13. z tytułu dokonania przeniesienia praw lub
obowiązków wynikających z Umowy w sposób sprzeczny z Umową – w wysokości 3% (trzech procent) łącznego
Wynagrodzenia Umownego netto""
Odpowiedź:
Oferent nie przedstawił w tym pytaniu zmian do obowiązującej wersji Umowy. Prosimy o przedstawienie
propozycji zmian.
Pytanie nr 22
"Wnosimy o zmianę pkt 11.1.16 w sposób następujący: "za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto (odpowiednio do Fazy, w której następuje
odstąpienie – Wynagrodzenia Umownego netto za Fazę Projektowania albo Wynagrodzenia Umownego netto za
Fazę Budowy)"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 23
"Prosimy o informację do jakiego pkt umowy odnosi się Zamawiający w pkt 11.12: "Łączna wysokość Kar
Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie przekroczy 30%
(trzydziestu procent) Wynagrodzenia Umownego netto. brutto, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Kar
Umownych wskazanych w pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania."."
Odpowiedź:
Zamawiający postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że punkt 11.12 otrzymuje brzmienie: „Łączna
wysokość Kar Umownych, do których naliczenia będzie uprawniony Zamawiający na podstawie Umowy, nie
przekroczy 25% (dwudziestu pięciu procent) Wynagrodzenia Umownego netto, przy czym ograniczenie to nie
dotyczy Kar Umownych wskazanych w pkt. 11.4. Strony wprowadzają następujące podlimity Kar Umownych:
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11.12.1. za opóźnienie - 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto 11.12.2. pozostałych Kar
Umownych określonych w Umowie – 15% (piętnaście procent) Wynagrodzenia Umownego netto”.
Pytanie nr 24
"Wnosimy o zmianę pkt. 11.14. w sposób następujący: "Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania
uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar Umownych do wysokości poniesionej szkody, przy czym Strony
wyłączają możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści."."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 25
Wnosimy o zmianę pkt. 11.15. w sposób następujący: "W przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie Kar Umownych strony będą ponosiły
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c., bez możliwości
dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 26
"Wnosimy o usunięcie w całości pkt 11.3 o treści: "Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niepodpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania z powodu niedotrzymania Gwarantowanych
Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.9 oraz uprawnienia do odstąpienia z tego powodu od
Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości
wskazanej w pkt. 11.1.16."
Przedmiotowy zapis jest krzywdzący dla Wykonawcy. Niedotrzymanie parametrów technicznych staje się tutaj
powodem do zastosowanie multiaspektowych sankcji wynikających z tego faktu. Zamawiający posiada bowiem
jednocześnie uprawnienie do niepodpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji ( które implikuje brak
realizacji inwestycji w terminie lub niewykonanie przedmiotu umowy i stwarza podstawę do naliczania kar
umownych z tego tytułu), uprawnienie do odstąpienia od umowy wraz z jednoczesnym uprawnieniem do
naliczania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Nie można z naszego punktu widzenia wyprowadzać z
jednego zdarzenia tak dużej liczby sankcji w stosunku do potencjalnego wykonawcy. Stanowi to wyraz
nadmiernego obciążania wykonawcy sankcjami z tego faktu wynikającymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Według Zamawiającego tak określone konsekwencje, które będzie
musiał ponieść Wykonawca w sytuacji, kiedy wykona instalację, która nie będzie mogła być użytkowana z uwagi
na niespełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie są wygórowane. Kiedy taka sytuacja nastąpi
Zamawiający będzie zmuszony do przebudowy instalacji i doprowadzenia do stanu takiego, który będzie
gwarantował dotrzymanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a które to parametry określone są
przez Zamawiającego w Gwarantowanych Parametrach Technicznych.
Pytanie nr 27
"Wnosimy o zmianę pkt 11.15. w sposób następujący: "W przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie Kar Umownych strony będą ponosiły
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c., bez możliwości
dochodzenia odszkodowania za szkody pośrednie i utracone korzyści."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 28
"Wnosimy o usunięcie w całości pkt 11.3 o treści: "Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do niepodpisania
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania z powodu niedotrzymania Gwarantowanych
Parametrów Technicznych określonych w pkt. 12.1.1 – 12.1.9 oraz uprawnienia do odstąpienia z tego powodu od
Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Kary Umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości
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wskazanej w pkt. 11.1.16."Przedmiotowy zapis jest krzywdzący dla Wykonawcy. Niedotrzymanie parametrów
technicznych staje się tutaj powodem do zastosowanie multiaspektowych sankcji wynikających z tego faktu.
Zamawiający posiada bowiem jednocześnie uprawnienie do niepodpisania protokołu odbioru końcowego
inwestycji ( które implikuje brak realizacji inwestycji w terminie lub niewykonanie przedmiotu umowy i stwarza
podstawę do naliczania kar umownych z tego tytułu), uprawnienie do odstąpienia od umowy wraz z
jednoczesnym uprawnieniem do naliczania kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. Nie można z naszego
punktu widzenia wyprowadzać z jednego zdarzenia tak dużej liczby sankcji w stosunku do potencjalnego
wykonawcy. Stanowi to wyraz nadmiernego obciążania wykonawcy sankcjami z tego faktu wynikającymi.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Według Zamawiającego tak określone konsekwencje, które będzie
musiał ponieść Wykonawca w sytuacji, kiedy wykona instalację, która nie będzie mogła być użytkowana z uwagi
na niespełnienie Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie są wygórowane. Kiedy taka sytuacja nastąpi
Zamawiający będzie zmuszony do przebudowy instalacji i doprowadzenia do stanu takiego, który będzie
gwarantował dotrzymanie parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami, a które to parametry określone są
przez Zamawiającego w Gwarantowanych Parametrach Technicznych.
Pytanie nr 29
"Wnosimy o zmianę treści pkt 11.19 w sposób następujący: "Łączna odpowiedzialność odpowiednio Wykonawcy,
a także łączna odpowiedzialność Zamawiającego wynikająca z Umowy (wynikająca z jakiegokolwiek powodu, w
tym z naruszenia Umowy, Kar Umownych, w wyniku czynu niedozwolonego, obowiązku do zwolnienia z
odpowiedzialności, naruszenia Przepisów Prawa lub zasad słuszności) nie przekroczy kwoty 100% (stu procent)
Wynagrodzenia Umownego netto (łączny limit odpowiedzialności).""
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 30
"Wnosimy o zmianę w pkt 13.13 w następujący sposób: "W razie wystąpienia wyłącznie Usterek Zamawiający, po
zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, podpisze Protokół Odbioru Etapu, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy
termin na ich usunięcie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Wykonawcy
płatności należnej Wykonawcy Raty Wynagrodzenia, o ile zachodzą warunki do płatności określone w Umowie"""
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 31
"Wnosimy o zmianę treści pkt 14.15 poprzez dodanie stwierdzenie "nie krótszym niż 14 dni", czyli w następujący
sposób: "O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Prace i wszelkie czynności związane z usunięciem
Wady, Usterki lub Awarii powstałej na skutek Wady lub Usterki oraz ewentualnych szkód z nich wynikających
będzie wykonywał Wykonawca, a jeżeli ich nie wykona w terminie, Zamawiający jest uprawniony, po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowo wyznaczonym do tego
rozsądnym terminie, nie krótszym niż 14 dni, do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
uprawnienie to ma zastosowanie zarówno w Fazie Projektowania i Fazie Budowy, jak i w Okresie Gwarancji
Jakości i Okresie Rękojmi. Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku również do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych"."
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Punkt 14.15 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:
"O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Prace i wszelkie czynności związane z usunięciem
Wady, Usterki lub Awarii powstałej na skutek Wady lub Usterki oraz ewentualnych szkód z nich
wynikających będzie wykonywał Wykonawca, a jeżeli ich nie wykona w terminie, Zamawiający jest
uprawniony, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowo
wyznaczonym do tego rozsądnym terminie, nie krótszym niż 14 dni, do zlecenia ich wykonania na koszt i
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ryzyko Wykonawcy, przy czym uprawnienie to ma zastosowanie zarówno w Fazie Projektowania i Fazie
Budowy, jak i w Okresie Gwarancji Jakości i Okresie Rękojmi. Zamawiający jest uprawniony w takim
przypadku również do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych".
Pytanie nr 32
Wnosimy o zmianę pkt. 11.13. poprzez wykreślenie zdania: "a także, że Kary Umowne będą należne niezależnie
od zaistnienia czy też wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem zdarzenia,
z którym Umowa łączy obowiązek zapłaty Kary Umownej".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 33
Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego proponujemy, aby odpowiedzialność w okresie gwarancyjnym istniała
wyłącznie w oparciu o udzieloną gwarancję jakości, a nie według przepisów traktujących o rękojmi. Wnosimy
zatem o usunięcie w pkt 13.30, 14.1, 14.2, 14.16, 14.36, 14.38, 14.39 Słowa "Rękojmi" i "Okresu Rękojmi",
usunięcie pkt. 14.33, 14.34 oraz 14.35 w całości a dodanie punktu o treści: "Gwarancja Jakości jest jedyną formą
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Wad, Usterek lub szkód z nich wynikających, co oznacza, że Strony
niniejszym wyłączają uprawnienia z tytułu Rękojmi (art. 558 k.c.)."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 34
"Wnosimy o zmianę pkt 14.32 w następujący sposób:"Jeśli Wady, Usterki lub szkody z nich wynikające zostaną
stwierdzone w trakcie kontroli gwarancyjnej lub ujawnią się i zostaną zgłoszone w czasie odpowiedniego Okresu
Gwarancji Jakości po przeprowadzeniu takiej kontroli, sporządzona zostanie ich lista, a Wykonawca będzie
zobowiązany do ich usunięcia w ramach Gwarancji Jakości. Jeśli Wady, Usterki lub szkody nie zostaną usunięte
w ciągu 30 (trzydziestu) Dni od czasu zakończenia odpowiedniego Okresu Gwarancji Jakości lub w dłuższym,
ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę terminie, wtedy Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia
swych roszczeń z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy i zatrzymania kwoty stanowiącej 100% (sto
procent) szacunkowej wartości Wad lub Usterek (według udokumentowanej oceny Zamawiającego), do czasu ich
usunięcia przez Wykonawcę potwierdzonego odpowiednim protokołem.""
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 35
Wnosimy o usunięcie w całości pkt 16.17.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 36
Wnosimy o usunięcie pkt 19.5 w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 37
"Wnosimy o zmianę pkt 19.6 w sposób następujący: "19.6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 19.3 w całości (ze skutkiem ex tunc) Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy i Praw Własności Intelektualnej
poszczególnych części Dokumentacji lub uzyskanych Pozwoleń, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych
w Rozdziale 20 Umowy. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania przeniesienia zgodnie ze zdaniem
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powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 20
(dwadzieścia) % Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania netto. Zamawiający uiści na rzecz
Wykonawcy tytułem rozliczenia za przeniesione na Zamawiającego poszczególne części Dokumentacji lub
Pozwolenia wynagrodzenie, którego wysokość zostanie oszacowana przez Inżyniera Kontraktu. Przed
dokonaniem wyceny Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zwrócić się do Stron w celu uzyskania ich stanowisk w
zakresie wartości Prac i wspólnego ustalenia ich wartości. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między
Stronami przy udziale Inżyniera Kontraktu w w/w zakresie w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia zwrócenia się
przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu dokonuje oszacowania wartości wykonanych Prac zgodnie z
Umową we własnym zakresie. Powyższe stosuje się w każdym przypadku, w którym w niniejszym rozdziale
przewidziano oszacowanie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym Pracom przez Inżyniera Kontraktu.""
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i punkt 19.6 umowy przyjmuje brzmienie:
„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w pkt. 19.3 w całości
(ze skutkiem ex tunc) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego
własności egzemplarzy i Praw Własności Intelektualnej poszczególnych części Dokumentacji lub
uzyskanych Pozwoleń, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w Rozdziale 20 Umowy. W
przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania przeniesienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu Karę Umowną z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 30 (trzydzieści) %
Wynagrodzenia Umownego za Fazę Projektowania netto. Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy tytułem
rozliczenia za przeniesione na Zamawiającego poszczególne części Dokumentacji lub Pozwolenia
wynagrodzenie, którego wysokość zostanie oszacowana przez Inżyniera Kontraktu. Przed dokonaniem
wyceny Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zwrócić się do Stron w celu uzyskania ich stanowisk w
zakresie wartości Prac i wspólnego ustalenia ich wartości. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia
między Stronami przy udziale Inżyniera Kontraktu w w/w zakresie w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia
zwrócenia się przez Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu dokonuje oszacowania wartości wykonanych
Prac zgodnie z Umową we własnym zakresie. Powyższe stosuje się w każdym przypadku, w którym w
niniejszym rozdziale przewidziano oszacowanie wynagrodzenia odpowiadającego wykonanym Pracom
przez Inżyniera Kontraktu.”
Pytanie nr 38
"Wnioskujemy o usunięcie w całości pkt 19.9"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 39
"Wnosimy o zmianę w treści pkt 20.6 w następujący sposób:"20.6.Wykonawca w ramach Wynagrodzenia
Umownego wyraża zgodę na dokonywanie opracowań Danych Wykonawcy i korzystanie z opracowań Danych
Wykonawcy (korzystanie z praw zależnych do utworów zależnych, o których mowa w art. 46 Ustawy Prawo
autorskie), rozporządzanie opracowaniami oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na
wykonywanie praw zależnych, w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań,
adaptacji lub przeróbek Danych Wykonawcy lub jakiejkolwiek ich części, na polach eksploatacji, o których mowa
w pkt. 20.4. Dotyczy to opracowań (m.in. tłumaczeń, zmiany, adaptacji, przekształceń, uzupełnień Danych
Wykonawcy) w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz w zakresie przeprowadzenia Prób, uruchomienia,
eksploatacji, ulepszeń, napraw, przebudowy, rozbudowy, konserwacji, remontów, modernizacji Inwestycji,
włącznie z prawem do udostępnienia utworów zależnych podmiotom wykonującym na zlecenie Zamawiającego
takie zadania co do Inwestycji lub jej części oraz w zakresie zastępczego wykonania przez osobę trzecią. W
przypadku wykonania opracowań Danych Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności (w formie Gwarancji Jakości, Rękojmi lub jakiekolwiek innej) za prawidłowość danych i
dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego oraz Prac wykonanych na ich podstawie, w
szczególności za spójność danych i dokumentacji powstałej w wyniku takich działań Zamawiającego z Danymi
Wykonawcy, chyba że Zamawiający był zmuszony do dokonania opracowań Danych Wykonawcy i skorzystania z
nich na skutek nieprawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.""
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie nr 40
"Proszę o informację, kiedy Wykonawca może zwrócić się o pisemną zgodę na zmianę Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego i Harmonogramu Realizacji Inwestycji (zgodnie z SIWZ pkt IX str 18) . Czy na etapie
składania oferty Wykonawca może przekazać swoje wzory powyższych dokumentów i czy wtedy musi
postulować o zgodę Zamawiającego."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ (strona 18) może wystąpić o
zmianę Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i Harmonogramu Realizacji Inwestycji w każdym czasie po
zakończeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy. Wraz z ofertą należy złożyć Harmonogram
Rzeczowo – Finansowy bez jego wypełniania. Postępowanie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym ma być
zgodne z definicją Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, która określona jest w definicji nr 17 SIWZ.
Wykonawca nie może przekazywać swoich wzorów powyższych dokumentów.
Pytanie nr 41
Zgodnie z pkt VI, ppkt 3 PFU (strona 84): "Wykonawca, uwzględniając technologie montażu i remontu
zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje urządzenia dźwigowe, luki montażowe, podesty, schody, włazy i narzędzia
specjalne. Dostarczone wyposażenie zapewniać będzie łatwość montażu i demontażu urządzeń i podzespołów
oraz ich transport wewnątrz obiektów i załadunek na środki transportu. Do bieżącej obsługi i remontów urządzeń
należy przewidzieć następujące urządzenia: lokalne belki z wciągnikami z napędem ręcznym lub elektrycznym do
demontażu i załadunku na środki transportu: sekcji filtra workowego, wentylatorów spalin, agregatów
pompowych, sprężarek, osprzętu zbiorników magazynowych: sorbentu, armatury oraz belki z wciągnikami z
napędem elektrycznym do transportu pionowego poprzez luki transportowe na poziom 0,00 do dogodnego
punktu do załadunku." Proszę o potwierdzenie, że urządzenia te mają być zapewnione tylko i wyłącznie na czas
realizacji przedmiotu umowy tj do momentu przekazania Inwestycji do Użytkowania (Podpisanie Protokołu
Odbioru Końcowego Inwestycji do Użytkowania)".
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że urządzenia te są przedmiotem zamówienia i mają być zamontowane/dostarczone
przez Wykonawcę na stałe i umożliwiać w przyszłości możliwości prawidłowej eksploatacji Inwestycji oraz
przeprowadzania remontów, modernizacji, napraw.
Pytanie nr 42
Proszę o informację czy odbiór końcowy modernizacji kotła K-3 (do 31.03.2020 zgodnie z HRF pkt 2 oraz SIWZ
pkt IX, ppkt 2 strona 18 ) wraz z Pozwoleniem na Użytkowanie (o ile wymagane), ma się odbyć przy działającej
instalacji SNCR i IOS dla tego kotła?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odbiór końcowy kotła K3 może odbyć się przy niedziałającej instalacji SNCR i IOS z
wyjątkiem konieczności zapewnienia przez Wykonawcę odpylania spalin ze skutecznością do poziomu
wymaganego przepisami prawa obowiązującymi w dniu przeprowadzania odbioru.
Pytanie nr 43
"Wnosimy o zmianę pkt 20.2 w następujący sposób: "20.2.W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem
wydania Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na których zapisane są Dane Wykonawcy i zapłaty za nie
Wynagrodzenia, Oprogramowanie Wykonawcy albo Oprogramowanie Osób Trzecich, w tym przekazania
Zamawiającemu papierowych egzemplarzy Dokumentacji – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Wykonawcy,
odpowiednio Oprogramowaniem Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób Trzecich. Dotyczy to zarówno wersji
roboczych, projektów, draftów Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, jak i wersji ostatecznych Danych
Wykonawcy, w tym Dokumentacji. Prawa Własności Intelektualnej do wszystkich Danych Wykonawcy
przekazanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy pozostaną własnością Wykonawcy, Podwykonawców,
Dostawców, zależnie od przypadku, z zastrzeżeniem (i) jakichkolwiek uprzednio lub później udzielonych
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Zamawiającemu praw zgodnie z Umową lub (ii) powstałych zgodnie z niniejszą Umową uprzednio lub później
praw Zamawiającego lub Osób Trzecich.""
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i postanawia dokonać zmiany SIWZ w ten sposób, że punkt 20.2 umowy
przyjmuje brzmienie:
„W ramach Wynagrodzenia Umownego, z dniem wydania Zamawiającemu egzemplarzy nośników, na
których zapisane są Dane Wykonawcy, Oprogramowanie Wykonawcy albo Oprogramowanie Osób
Trzecich, w tym przekazania Zamawiającemu papierowych egzemplarzy Dokumentacji – w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, i zapłaty za nie Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo własności nośników z Danymi Wykonawcy, odpowiednio Oprogramowaniem
Wykonawcy lub Oprogramowaniem Osób Trzecich. Dotyczy to zarówno wersji roboczych, projektów,
draftów Danych Wykonawcy, w tym Dokumentacji, jak i wersji ostatecznych Danych Wykonawcy, w tym
Dokumentacji. Prawa Własności Intelektualnej do wszystkich Danych Wykonawcy przekazanych przez
Wykonawcę na podstawie Umowy pozostaną własnością Wykonawcy, Podwykonawców, Dostawców,
zależnie od przypadku, z zastrzeżeniem (i) jakichkolwiek uprzednio lub później udzielonych
Zamawiającemu praw zgodnie z Umową lub (ii) powstałych zgodnie z niniejszą Umową uprzednio lub
później praw Zamawiającego lub Osób Trzecich.”
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