innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • ul. Piękna 46 • 00-672 Warszawa

Warszawa 10.11.2020r.

Do:
Wykonawcy
dotyczy:

PZ-7412 Modernizacja stacji RSM Orężna, RSM Tarczyńska, RSM Przybyszewskiego
Dodatkowe informacje
Dodatkowe materiały zostały udostępnione firmom, które zgłosiły się do przetargu w portalu który jest
używany do składania ofert.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 30.11.2020r. do godziny 12.00.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wykreśli ust. 2.5. umowy
Wykonawca sporządzając ofertę może wziąć pod uwagę tylko konkretne zdefiniowane ryzyka, wskazane
przez Zamawiającego, którego obowiązkiem jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie może zobowiązywać się do poniesienia kosztów prac, które nie były
przedmiotem jego oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający nada następujące brzmienie ust. 3.7 umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Zamawiającego na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
00-347 Warszawa. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.
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Pytanie 3.
W pkt 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 umowy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych za
opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków tam wskazanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zmianę zapisów poprzez naliczanie kar umownych za zwłokę Wykonawcy a nie za opóźnienie?

Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie nawet z przyczyn niezależnych od
dłużnika. Tak więc kary umowne mogą być naliczana nawet w przypadku gdy Wykonawca nie wykona
swoich umownych obowiązków z przyczyn niezależnych od niego. Zwłoka to szczególny przypadek
opóźnienia polegający na zawinionym działaniu bądź też zaniechaniu dłużnika. Dodatkowo należy wskazać,
iż w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od dnia 1
stycznia 2021 r. art. 433 wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem
zamówienia, a zatem w ocenie ustawodawcy zastrzeżenie kar umownych za opóźnienie co do zasady jest
klauzulą abuzywną.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie umowy.
Przetarg nie jest prowadzony na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający planuje podpisać jedną umowę na realizację modernizacji 3 stacji: RSM Orężna, RSM
Tarczyńska, RSM Przybyszewskiego czy dla każdego zadania będzie podpisana osobna umowa?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że podpisane będą trzy Umowy.

z poważaniem

Sebastian
Adam
Leszczyńs
ki

Elektronicznie
podpisany przez
Sebastian Adam
Leszczyński
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