
 

 

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW 

"Elektromet" Zakład Pracy Chronionej 

ul. Staszica 27, 58-200 Dzierżoniów                                                                   Nr sprawy: ZP.01.2016 

 

 1 

  Dzierżoniów, dnia 17.08.2016 r. 

 

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP.01.2016 

Nazwa zadania: “Poprawa efektywności energetycznej zespołu budynków Spółdzielni Inwalidów 

ELEKTROMET w Dzierżoniowie”. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania Wykonawcy 

wraz z udzieloną odpowiedzią:  

1. Pytanie 1 

 W formularzu oferty pojawia się oświadczenie o treści: 

„Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ (tj. nie 

później niż do 30.11.2016 r. przy czym prace w zakresie wymiany instalacji C.O., budowy 

kotłowni gazowej i instalacji gazowej zobowiązujemy się wykonać nie później, niż do ............ 

(należy wpisać datę)”. 

 Również w SIWZ w pkt. IV. Zamawiający pisze: 

„IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

nie później niż do 30.11.2016 r. przy czym termin realizacji w zakresie wymiany instalacji C. 

O., budowy kotłowni gazowej i instalacji gazowej  nie może przekroczyć 20.10.2016 r. 

Zaoferowanie terminu realizacji w zakresie wymiany instalacji C.O., budowy kotłowni 

gazowej i instalacji gazowej, krótszego niż 20.10.2016 r. , będzie dodatkowo punktowane 

przez Zamawiającego” 

 Jednocześnie Zamawiający nie wskazuje (datą dzienną) którego dnia podpisze z wybranym 

Wykonawcą umowę. Określa jedynie z projekcie umowy, że „Rozpoczęcie robót powinno 

nastąpić po 7 dniach od zawiadomienia przez Zamawiającego organu nadzoru budowlanego 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót”. 

 Aby możliwe było określenie datą dzienną do kiedy wykona się prace należy wskazać datą 

dzienną kiedy prace te się rozpoczną.  

Wnosimy zatem o wskazanie datą dzienną daty podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą, tak by Wykonawca wiedział - po dodaniu do tej daty 7 dni (zgodnie z 
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projektem umowy) -  ile dni pozostaje mu na wykonanie prac. Przesunięcie wskazanego 

przez Zamawiającego datą dzienną terminu podpisania umowy skutkować będzie 

wówczas przesunięciem terminu zakończenia wskazanych w tym oświadczeniu prac. 

Wykonawca nie ma wpływu na działania Zamawiającego, terminy wyboru przez niego 

Wykonawcy i termin podpisania umowy. 

Wnosimy zatem jak na wstępie o wskazanie datą dzienną terminu podpisania umowy z 

wybranym Wykonawcą. 

 

Ad. 1  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma możliwości wskazania konkretnej daty zawarcia umowy z 

Wykonawcą. Wynika to z faktu, iż zawarcie umowy, stanowiące w swojej istocie udzielenie 

zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy PZP, stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 pkt 2) 

przywołanej ustawy, może mieć miejsce w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 (forma elektroniczna – faks, mail), albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób (operator pocztowy). Nie mnie jednak, w związku z powyższym 

Zamawiający, postanowił zmienić brzmienie § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 3 do 

SIWZ), który przyjmuje brzmienie: 

„Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, niezwłocznie po podpisaniu 

niniejszej umowy.” 

  

2. Pytanie 2 

W formularzu ofertowym Zamawiający zawarł oświadczenie: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie na podstawie 

danych  

wyjściowych do kosztorysowania tj: 

a) stawki roboczogodziny kosztorysowej -..............................................zł 

b) wskaźnika kosztów pośrednich - .........................................................% 

c) wskaźnika kosztów zakupu materiałów...............................................% 

d) wskaźnika zysku - ................................................................................%.  

z uwzględnieniem czynników od jakich są one obliczane”. 

Skoro w postępowaniu występuje wynagrodzenie ryczałtowe i nie obowiązują w postępowaniu 

przedmiary (są jedynie poglądowe), Zamawiający nie powinien narzucać Wykonawcy sposobu 

wyliczenia ceny ofertowej. Istnieje wiele innych sposobów określenia ceny, nie tylko przez 

bazowanie na stawce roboczogodziny. Poza tym, Wykonawcy w postępowaniach często stosują 

różne stawki dla różnych rodzajów robót (inne dla prac elektrycznych i akpia, inne dla 
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technologicznych, a inne dla prac budowlanych). Wpisanie jednej stawki uniemożliwia 

Wykonawcy zróżnicowanie tych prac i wskazanie rzeczywistych podstaw przyjętych do wyceny.  

Wnosimy zatem – ze względu na ryczałtowy charakter postępowania – o usunięcie tego 

punktu z formularza ofertowego. 

 

Ad. 2  

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Niezależnie od wynagrodzenia 

ryczałtowego stanowiącego podstawową formę rozliczenia z Wykonawcą, informacje o stawkach 

zawarte w formularzu ofertowym, mają za zadanie wspomóc Zamawiającego, w przypadku 

wątpliwości, dotyczących zaoferowania przez Wykonawcę ewentualnej rażąco niskiej ceny. 

Nadto, powyższe stawki stanowić będą bazę dla negocjacji przy ustalaniu wartości ewentualnych 

robót dodatkowych, lub zamówień uzupełniających. 

  

3. Pytanie 3 

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie niezmienne, zarówno dla Zamawiającego jak i 

dla Wykonawcy.  

Jeśli wskazane w formularzu ofertowym stawki r-g i pozostałe narzuty mają służyć do rozliczenia 

robót dodatkowych – jeśli wystąpią na zlecenie Zamawiającego – wówczas można je wskazać, ale 

nie są one podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej (jak w formularzu) lecz do wyliczenia robót 

dodatkowych.  

Wnosimy zatem w takim przypadku o zmianę w tym punkcie słów: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie” 

na słowa: „Roboty dodatkowe rozliczone zostaną”. 

 

 Ad. 3  

 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, odsyłając do wyjaśnienia Ad. 2. 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, iż wbrew twierdzeniom Wykonawcy, wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego może ulec zmianie, a to w przypadkach określnych w treści Działu XXIII SIWZ, jak 

również w przypadku zmiany wartości umowy w formie aneksu podpisanego przez strony w 

związku z wykonywaniem ew. robót dodatkowych. 

 

4. Pytanie 4 

W projekcie umowy Zamawiający zawarł par. 17  „martwy” ust. 3 ppkt. a: 

„W przypadku zwłoki przez Zamawiającego z zapłatą faktur częściowych trwającej dłużej niż 2 

miesiące Wykonawca będzie miał prawo według swojego wyboru (…)” 
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Jeśli do wystawionej faktury  na koniec września (fakturowanie comiesięczne), przy nawet 

najkrótszym terminie płatności 14 dni (możliwy przedział 14-60 dni) dodamy 2 miesiące to 

otrzymamy 15.11.2016r . Przy terminie zakończenia prac  na 30.11.2016 nie będzie już czego 

wstrzymywać. 

Podobnie w przypadku 60 dniowego terminu płatności (faktura koniec września + 60 dni 

płatność + 2 miesiące opóźnienia daje 30 stycznia, czyli dwa miesiące po zakończeniu prac). 

  

Wnosimy o zmianę zapisów par. 17 ust. 3 przez zmianę słów „dłużej niż 2 miesiące” na „dłużej 

niż 14 dni”. 

Zapis ten nie będzie wówczas zapisem martwym, niemożliwym do zastosowania przez 

Wykonawcę. 

 

Ad. 3 

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym, treść § 17 ust. 3 

projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), przyjmuje brzmienie: 

W przypadku zwłoki przez Zamawiającego z zapłatą faktur częściowych trwającej dłużej 

niż 14 dni, Wykonawca będzie miał prawo według swojego wyboru: 

a) Wstrzymać realizację robót budowlanych, żądając, aby Zamawiający uregulował 

należności wynikające z faktur wystawionych przed datą wstrzymania realizacji inwestycji, 

b) Odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, po upływie 14 dni od daty 

wezwania Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, 

  

5. Pytanie 5 

W par. 17 Zamawiający zapisał: 

„Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Wykonawcy w przypadku, gdy opóźnienie w 

zapłacie spowodowane jest opóźnieniem w wypłacie kolejnej transzy kredytu przez Bank 

kredytujący inwestycję”. 

  

Bank nie jest stroną w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Prosimy o wyjaśnienie 

dlaczego opóźnienie w wypłacie kolejnej transzy przez bank kredytujący, z którym to Wykonawca 

nie ma nic wspólnego ogranicza prawa Wykonawcy.  

 

Ad. 5  

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym, treść § 17 ust. 3 

pkt. c) projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ), zostaje usunięta. 
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6. Pytanie 6 

Wnosimy o usunięcie zapisów par. 17 ust. 3c z projektu umowy w całości. Zobowiązania 

wzajemne stron Zamawiający – bank kredytujący nie dotyczą Wykonawcy i nie mogą ograniczać 

jego praw. 

  

 Ad. 6  

 Jak wyżej, w odpowiedzi Ad. 5. 

 

7. Pytanie 7 

Czy w związku z postępem technologicznym można zastosować oprawy o niższej mocy 

pobieranej z sieci 230V oraz wyższej  sprawności (ilości światła z jednego wata)  przy 

jednoczesnym spełnieniu warunków Normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie.  Oświetlenie 

miejsc pracy" 

 

Ad. 7 

Tak, istnieje możliwość zastosowania innych rozwiązań, o parametrach nie gorszych od 

zaprojektowanych, spełniających wymagania prawne i charakteryzujących się efektywnością 

energetyczną nie gorszą od zaprojektowanych.  

 

W związku z udzielnymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, poprzez zmianę projektu umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ). 

 

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 38 ust. 4a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wynikająca z niniejszych odpowiedzi, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia oraz nie 

wymaga przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust. 6 Pzp.). 

 

 

 

 

________________________________ 

Kierownik Zamawiającego  

 


