
 

 
Szczecin, dnia  14 października 2019 r.  

 
 

Nr sprawy : FW/ZP/3/2019 
 
 
Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla 

inwestycji – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie” 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. I 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 
Prosimy o zmianę zapisów par.14 ust.1 i 2 zgodnie z naszą poniższą propozycją:  

1. Niezależenie od tego czy Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę, Wykonawca zapłaci na jego rzecz kary 
umowne w następujących przypadkach:  

1) zwłoki w złożeniu któregokolwiek z raportów w terminie określonym w umowie - kara umowna w wysokości 
0.5% wartości wynagrodzenia za raport za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
2) za zwłokę w usunięciu wad któregokolwiek z raportów zgłoszonych przez Zamawiającego bądź Banki w 
terminie określonym w umowie – kara umowna w wysokości 0.5% wartości wynagrodzenia za raport za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki,  
3) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 13 ust. 1 i 2 umowy lub 
brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych składek) – w wysokości 150 zł (słownie: 
sto pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
4) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo jej 
rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 
treści § 10 ust. 1 umowy.  

2. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zamówienia nie może 
wynosić więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto Zamówienia. Łączna wysokość kar umownych z tytułu 
niedotrzymania terminu realizacji Zamówienia i rozwiązania / odstąpienia od Zamówienia nie może wynosić więcej niż 
10% wartości wynagrodzenia netto Zamówienia. Ograniczenia te nie dotyczą kar za opóźnienie w usuwaniu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy jednokrotności Wynagrodzenia. 
4. Kary umowne mogą być potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o zmianę zapisów par.9 ust 2  zgodnie z naszą poniższą propozycją:  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w następujących terminach:  
1) raport wstępny w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pierwszej faktury częściowej 
Wykonawcy Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,  
2) raporty okresowe będą sporządzane i składane najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc 
poprzedzający,  



Nr sprawy FW/ZP/3/2019 

„Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla inwestycji – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie”. 

      Strona 2 z 2 

3) raport końcowy zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy 
faktury końcowej sporządzonej przez Wykonawcę Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia realizacji Inwestycji i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie jej prawidłowego 
użytkowania, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
Pytanie nr 3 
Ponadto, z uwagi na wymagania co do formalnej strony przygotowania oferty, jak również zaproponowane powyżej zmiany 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 25.10.2019 r. do g. 12.00. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 


