Warszawa, dnia 10.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania – część IX

Zamawiający, New Cogen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art.
90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020), informuje, iż wpłynęły zapytania, na które
Zamawiający

udziela

następujących

odpowiedzi

w

postępowaniu

przetargowym

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie”
Pytanie 463
Dotyczy projektu umowy:
Wykonawca przygotowując ofertę i planując terminy wykonania poszczególnych prac bierze
pod uwagę liczbę dni do wyznaczonego w § 2 terminu zakończenia przedmiotu umowy. Nawet
chwilowe i krótkoterminowe wstrzymanie robót przez Zamawiającego może doprowadzić do
zakłócenia w pracach prowadzonych przez Wykonawcę i finalnie do opóźnienia w wykonaniu
całego projektu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 5 ust. 10 z:
„10. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania
wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do przesunięcia terminu wykonania
robót bądź zwiększenia wynagrodzenia”
na:
„10. Zamawiający jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania
wykonywania robót budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie została udzielona już w odpowiedzi na pytanie nr 126 oraz 240.
Zamawiający informuje, że usunął ust. 10 § 5 z projektu umowy.

Pytanie 464
W związku z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kary
umownej. Zapisy § 12 ust. 1 umowy mogłyby prowadzić do powstania kary umownej w
rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego.
Zwracamy się więc z wnioskiem o:
a) zmianę § 12 ust. 1 pkt c) z:
„c) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych { rozruch próbny oraz odbiór końcowy
i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 17.280,00 PLN, za dzień zwłoki w przypadku
gdy roboty zakończą się do 30.09.2023r., po przekroczeniu tego terminu karę w wysokości
34.560,00 PLN za dzień zwłoki”
na:
„c) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych { rozruch próbny oraz odbiór końcowy
i przekazanie do eksploatacji) - w wysokości 17.280,00 PLN, za dzień zwłoki”,
b) wykreślenie pkt n) z ust. 1 w § 12.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy. Odpowiedź na to pytanie
została udzielona już w odpowiedzi na pytanie nr 14 oraz 266.

