
 

 
  

Międzyzdroje, dnia: 2020-09-24 

 

Pismo: RI.ZP.271.16.2020.AR   

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

 

 

WYJAŚNIENIA oraz ZMIANY TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony 

na ”Wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w 

Międzyzdrojach” – znak sprawy RI.ZP.271.16.2020.AR. 

Zamawiający, Gmina Międzyzdroje, działając na podstawie art. 38 ust. 1 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”): 

Pytania: 

1. 

Prosimy o modyfikację § 1 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez dodatnie ustępu nr 7 o następującej 

treści: „7. Gwarancja uzyskania oszczędności energii udzielona w ust. 6 powyżej przez Wykonawcę, uzależniona 

jest od:  

a. utrzymania przez wszystkie obiekty objęte pracami Wykonawcy, poziomu działalności (korzystanie z obiektów) 

na poziomie zbliżonym do poziomu określonego w momencie rozpoczęcia prac; 

b. prawidłowego, zgodnego z zaleceniami Wykonawcy, użytkowania Systemu IZE.” 

2. 

Prosimy o modyfikację § 6 punkt 5 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego zapisu 

na zapis o następującej treści:  

„Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.” 

3. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego zapisu na 

zapis o następującej treści: 

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 

ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% ww. wynagrodzenia.” 

4. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego 

zapisu na zapis o następującej treści: 

„za zwłokę w usuwaniu istotnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,05% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 5% ww. wynagrodzenia.” 

5. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1 punkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego 

zapisu na zapis o następującej treści: 

„za zwłokę w usuwaniu istotnych wad i usterek stwierdzonych rękojmi lub gwarancji – 0,05% kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 5% ww. wynagrodzenia.” 

6. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1, punkt 5 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego 

zapisu na zapis o następującej treści: 

„z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.” 

7. 



 

 
  

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1, punkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego 

zapisu na zapis o następującej treści:  

 „z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany w – wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.” 

8. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1, punkt 7 na zapis następującej treści:  

 „z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany w – wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.” 

9. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1, punkt 8 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego 

zapisu na zapis o następującej treści: 

 „z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w §3 ust. 1 umowy.” 

10. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez dodanie zdanie drugiego, o 

następującej treści:  

 „Kara umowna nie będzie należna, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w §1 ust. 7 Umowy.” 

11. 

Prosimy o modyfikację § 9 ustęp 6 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) na zapis następującej treści:  

 „Uzyskana łączna oszczędność roczna zostanie ustalona na podstawie zużycia energii w okresie 3 lat 

poprzedzających realizację projektu” 

12. 

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 8 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego zapisu na 

zapis o następującej treści:  

 „Wykonawca bierze odpowiedzialność za gwarantowane uzyskiwanie łącznej oszczędności rocznej w trakcie 

gwarancji, tj. przez okres kolejnych 5 lat liczonych od rozpoczęcia użytkowania systemu. W każdym z kolejnych 

lat, oszczędność energii będzie ustalana względem roku referencyjnego 2019. Przy kalkulacji oszczędności energii 

w każdym z okresów objętych niniejszą umową, nie będą brane pod uwagę obiekty nieistniejące w 2019 roku.” 

13. 

Prosimy o modyfikację § 13 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego zapisu na 

zapis o następującej treści:  

 „Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia istotnych usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, lub od momentu rozpoczęcia użytkowania systemu, zarządzania energią, który będzie przynosił 

Zamawiającemu korzyści związane z oszczędnościami energii, w zależności od tego co nastąpiło pierwsze.” 

14. 

Prosimy o modyfikację § 10 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę wskazanego zapisu na 

zapis o następującej treści:  

„Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie umożliwi rozpoczęcia realizacji 

Przedmiotu umowy przez więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w umowie, poprzez złożenie w 

terminie 14 dni o upływu terminu 21 dni, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.” Wskazujemy 

jednocześnie, że brak terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powoduje nieskuteczność tego 

postanowienia. 

15. 

Prosimy o modyfikację § 11 pkt. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy) poprzez zmianę treści wskazanego 

zapisu polegającego na zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. Wskazujemy, że Wykonawca powinien 

opowiadać jedynie za przekroczenie terminów spowodowanego jego zawinionym działaniem, a nie 

okolicznościami, na które nie ma wpływu. 

16. Jaki jest zakres budynków wchodzących w system Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach 

użyteczności publicznej w Międzyzdrojach? W p. 3.1 jest 8 budynków, zaś w tabeli w p. I jest 9 ( dodatkowo 

pojawia się Stadion  miejski  im. Ireny Szewińskiej). 

 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Ad. 1. Nie ma potrzeby dokonywania takiej modyfikacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

(a więc na zasadach ogólnych) za uzyskanie takiej oszczędności. W ewentualnym sporze okoliczność zwiększenia 

eksploatacji budynków oraz nieprawidłowe korzystanie z systemu przez użytkowników będą okolicznościami 

wyłączającymi lub ograniczającymi zakres odpowiedzialności wykonawcy.  

Ad. 2. Omyłkowe oznaczenie § 6 pkt 5 (powinno być pkt 8). Brak uzasadnienia dla takiego działania. 

Ad. 3-5.  Wysokość kar umownych w punkcie 3 zapytania jest tożsama z projektem umowy. W punkcie 4 i 5 kara 

powinna ekonomicznie zmotywować do jej uniknięcia i w ten sposób chronić interesy podmiotów - beneficjentów 



 

 
  

systemu, poprzez prawidłowe i terminowe usuwanie usterek zarówno na poziomie odbioru jak i "strojenia" systemu. 

Pozostawienie np. zimnej szkoły na tydzień stwarza wysokie ryzyka realnych finansowych strat dla gminy nie licząc 

kosztów pośrednich (zachorowania wśród młodzieży i koszty ich leczenia, zwolnienia na opiekę rodziców etc.) 

Przykłady można mnożyć - konkluzja istotne wady i usterki mają być usunięte bezzwłocznie a ewentualne kary 

mają być dotkliwe aby to skutecznie wyegzekwować, choć ich wysokość nie pokryje poniesionych ewentualnych 

strat. 

Ad. 6 - 9. Brak akceptacji. 

Ad. 10 Brak potrzeby wprowadzenia takiej modyfikacji z przyczyn wskazanych w AD. 1 

Ad. 11 Brak uzasadnienia oraz brak konsekwencji w kontekście pytania 12. 

Ad. 12. Rok referencyjny i sposób liczenia jest już zawarty w § 9 pkt 6 (treść proponowana tożsama z pkt 6 i 8 

łącznie). 

Ad. 13. W praktyce okresy odbioru i rozpoczęcia użytkowania nie będą istotnie od siebie odbiegać na tyle by miało 

to znaczenie. 

Ad. 14. Uwaga słuszna - Zamawiający wprowadza modyfikację § 10 pkt 2 Załącznika do SIWZ (Wzór umowy) i 

otrzymuje on brzmienie: 

2.    Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie umożliwi rozpoczęcia 

realizacji Przedmiotu umowy przez więcej niż 21 dni w stosunku do terminu określonego w umowie, poprzez 

złożenie w terminie 14 dni od upływu terminu 21 dni, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Ad. 15. Wnioskowana zmiana w kontekście użycia zwrotu " bez uzasadnionych przyczyn" jest wyłącznie 

semantyczna. Oczywiste jest, że jeżeli takie uzasadnione przyczyny - w szczególności zewnętrzne niezależne od 

wykonawcy - zajdą, to podstawa do rozwiązania umowy nie zaistnieje. 

Ad. 16. Stadion miejski był objęty audytem, ale nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 


