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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, Zamawiający 
przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z odpowiedziami złożone w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego ZP/01/MZBM/18, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na wykonanie usługi, pn.: „budowa przez MZBM – TBS  
Sp. z o.o. w Sosnowcu osiedla trzech budynków wielorodzinnych p.n. „Kwiatowa Dolina” 
oraz infrastruktury komunikacyjnej na dz. 413/55, 413/56, 413/57, 413/58 obręb Klimontów 
oraz infrastruktury tj. przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
przyłączy elektrycznych i teletechnicznych usytuowanych w rejonie ulic Edwarda Rydza – 
Śmigłego oraz Gwiezdnej w Sosnowcu – w systemie wybuduj i sfinansuj.” 

Treść pytania nr 1: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w 
projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 
dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są 
nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 
Zamawiający w sposób jednoznaczny w pkt 3.7 SIWZ i wyczerpujący w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa określił zasady stosowania rozwiązań równoważnych. 
 
 
Treść pytania nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny punktowany okres gwarancji 
wynosi 7 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść zapytania Wykonawcy. 
 
 
Treść pytania nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny punktowany termin realizacji 
umowy wynosi 8 miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść wynikającą z pytania Wykonawcy. W kryterium 
„termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy” w pkt. 13.3.C 
podane są odpowiednio 8, 10 i 12 miesięcy. 



 

Treść pytania nr 4: Jednocześnie prosimy o modyfikację postanowień umowy i wprowadzenie 
zapisu, że termin rękojmi na dostarczone materiały i urządzenia jest równy z okresem rękojmi 
udzielanym przez ich producenta, nie krócej jednak niż 2 lata. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. Termin gwarancji na materiały został określony w pkt. 3.12 SIWZ. 
  
 
Treść pytania nr 5: Prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiającego limit 
wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto  
za cały przedmiot umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 6: Prosimy o usunięcie § ust. 3 umowy z uwagi na zagwarantowanie 
poszanowania zasady równości stron. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 7: Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, że zapłata 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w okresach miesięcznych zgodnie 
ze stanem zaawansowania robót. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. Warunki finansowania zostały określone w pkt 3.16 SIWZ. 
 
 
Treść pytania nr 8: Jednocześnie prosimy o modyfikację postanowień związanych z zapłatą 
wynagrodzenia (§ 4 ust. 8 umowy) poprzez ustalenie, że Wykonawca będzie zobligowany  
do dostarczenia dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom przed upływem 
terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. Warunki finansowania zostały określone w pkt. 3.16 SIWZ. 
 
 
Treść pytania 9: Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w § 11 
ust. 1 pkt.1-4, 12 do np. 0,01%,  pkt. 5-8, 11 do np. 0,5%, pkt. 9-10 do np. 5%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 10: Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed 
skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed 
skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia 



 

od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych  
(np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika  
ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił 
Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany.) 
Odpowiedź: Koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji nie 
obciążają Wykonawcy, chyba, że nadmierna lub częstsza niż przewiduje producent ich 
wymiana spowodowana będzie wadą urządzenia lub instalacji, w której są zabudowane. 
Ciężar udowodnienia, że nadmierne lub częstsze zużycie nie wynika z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy spoczywa na Wykonawcy. Z uwagi na udzieloną gwarancję wymianę 
materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji przeprowadza Wykonawca w czasie 
zapewniającym stałą pracę urządzeń. Przerwa w pracy urządzenia dłuższa niż 24h (od 
momentu zgłoszenia) powoduje przedłużenie terminu gwarancji danego urządzenia o czas 
wyłączenia urządzenia z pracy.    
 
 
Treść pytania nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych  
i przeglądu pogwarancyjnego, jak również koszty związane z serwisowaniem urządzeń  
i materiałów w celu zachowania  warunków gwarancji ponosi Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poniesie koszty przeglądów gwarancyjnych  
i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń w zakresie przewidzianym przez producenta 
urządzeń. 
 
 
Treść pytania nr 13: Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, że strony 
uzgodnią termin usunięcia wady/ usterki zarówno wyrytej w ramach procedury odbiorowej, 
jak też w toku gwarancji/ rękojmi z uwzględnieniem charakteru wady/ usterki i możliwości 
technologicznych Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 14: Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców  
na etapie realizacji inwestycji, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość dokonania zmiany podwykonawcy  
w trakcie realizacji umowy na zasadach określonych w §5 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
Treść pytania nr 15: W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie 
budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 
szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 



 

producenta,  nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania  
w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame  
z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są 
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub 
urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 
Zamawiający w sposób jednoznaczny w pkt 3.7 SIWZ i wyczerpujący w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa określił zasady stosowania rozwiązań równoważnych. 
 
 
Treść pytania nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego  
w przekazaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz placu budowy będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia 
czasu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 
Wymienione w pytaniu dokumenty stanowią integralną część umowy – załącznik nr 1  
do umowy, bez którego zawarcie umowy byłoby niemożliwe. Termin i procedur w zakresie 
przekazania placu budowy są ściśle określone w projekcie umowy w §2. 
 
 
Treść pytania nr 17: Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia 
terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu  
(tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu 
budowy i in..) 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje opóźnień z przyczyn leżących po jego stronie  
w procesie realizacji przedmiotu zamówienia na żadnym jego etapie. 
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