Bełchatów 07.07.2017

Zamawiający
TERMALL ENERGY Sp.z.o.o.
ul. Generała Ludwika Czyżewskiego 50,
97-400 Bełchatów

INFORMACJA nr 7
Pytanie i odpowiedź

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ”Zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę
elektrociepłowni na biomasę wraz z niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące
treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy na gruncie § 1 ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest wykonać również te prace zamienne,
które wpływają na wzrost kosztów realizacji przedmiotu umowy w sposób istotny?
Wykonawca postuluje aby w § 1 ust. 8 otrzymał następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót opisanych
w dokumentacji, o której mowa w ust. 4, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
niniejszej umowy i nie będzie wpływać na wysokość wynagrodzenia określonego w § 9 ust.
1.”
ewentualnie aby w ww. zapisie Zamawiający zawarł odesłanie do § 19.
Odpowiedź 1
Wykonawca zobowiązany jest wykonać również te prace zamienne, które wpływają na wzrost
kosztów realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 1
ust. 8.
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Pytanie 2
Czy zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 1 -7 wymaga zmiany umowy?
Odpowiedź 2
Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 1 -6 musi przebiegać zgodnie z § 2 ust.7 i 8 oraz § 19 ust.
8 wzoru umowy. Zmiana osób nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Pytanie 3
Czy na gruncie § 3 zmiana osób, o których mowa w ust. 1-3 będzie skuteczna od dnia
poinformowania Wykonawcy o tym fakcie?
Odpowiedź 3
Zmiana osób, o których mowa w §3 ust. 3 będzie skuteczna od dnia poinformowania
Wykonawcy o tym fakcie.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przez Wykonawcę z innym
podwykonawcą niż podwykonawca wymieniony w formularzu oferty cenowej?
Odpowiedź 4
Zmiana podwykonawcy wymienionego w formularzu ofertowym musi przebiegać zgodnie z §
6 wzoru umowy z uwzględnieniem zapisów §19 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w następujący
sposób:
„Wykonawca może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy od podwykonawcy
jedynie w formie bezgotówkowej; powyższe ograniczenie nie dotyczy wstrzymania przez
Wykonawcę odpowiedniej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy do czasu
przedstawienia Wykonawcy przez podwykonawcę zabezpieczenia w formie bezgotówkowej”.
Brak zgody na powyższą modyfikację pozbawi Wykonawcę instrumentów prawnych
mobilizujących podwykonawcę do wniesienia zabezpieczenia w formie bezgotówkowej.
Odpowiedź 5
Wskazany zapis nie dotyczy § 6 ust. 1, jeżeli wykonawca odnosi się natomiast do § 6 ust. 12
to Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 12 wzoru umowy.
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Pytanie 6
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 14 zdanie pierwsze w następujący
sposób:
„Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego bezspornego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który został zgłoszony,
zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego, w przypadku bezzasadnego uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.”
Jedynie bezzasadna odmowa należnego wynagrodzenia podwykonawcy uprawnia
podwykonawcę do domagania się zapłaty od Zamawiającego wynagrodzenia na podstawie
art. 647(1) k.c.
Odpowiedź 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 14 wzoru umowy.

Pytanie 7
W projekcie umowy brak jakichkolwiek zapisów dotyczących nabycia praw autorskich przez
Zamawiającego. Czy powyższe oznacza, że Zamawiający nie nabywa od Wykonawcy
żadnych praw autorskich do dokumentacji stworzonej w ramach przedmiotu umowy?
Odpowiedź 7
Zamawiający zmodyfikuje treść wzoru umowy i wprowadzi do niego odpowiednie zapisy w
zakresie nabycia praw autorskich przez Zamawiającego.

Pytanie 8
Czy na gruncie § 7 ust. 2 pkt 8) umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługi
fizycznej ochrony mienia przez profesjonalny podmiot?
Odpowiedź 8
Pełna odpowiedzialność i ryzyko związane z zapewnieniem ochrony mienia spoczywa na
Wykonawcy przedmiotu umowy. Decyzja w jaki sposób wykonawca zapewni usługi ochrony
należy do wykonawcy.

Pytanie 9
Czy zgodnie z § 8 ust. 3 na Zamawiającego przechodzą wszystkie ciężary i ryzyka dotyczące
przedmiotu umowy z chwilą podpisania PAC?
Odpowiedź 9
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Zgodnie z § 8 ust. 4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy do czasu odbioru końcowego i podpisania przez Zamawiającego protokołu, o
którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem zapisów § 13, § 14 wzoru umowy.

Pytanie 10
Czy zamawiający, w związku z kwestią przytoczoną w pytaniu nr 6, przewiduje również
możliwość modyfikacji § 10 ust. 4 pkt 3) w następujący sposób:
„oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku bezspornych
zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/podwykonawcą umów,
złożone wg wzorów stanowiących załączniki nr 2a i 2b do niniejszej Umowy
Odpowiedź 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy.

Pytanie 11
Na gruncie § 10 ust. 5 pkt 1 ) Zamawiający ma prawo wstrzymać całą płatność Wykonawcy,
czy tylko część płatności odpowiadającą wysokości niezapłaconego, należnego, bezspornego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy? Postulujemy nadanie ww.
zapisowi umownemu następującego brzmienia:
„powstrzymać się z zapłatą części Wynagrodzenia odpowiadającej wysokości należnego,
bezspornego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do czasu zapłaty przez
Wykonawcę/podwykonawcę na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego
wynagrodzenia lub”.
Odpowiedź 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zapisu § 10 ust. 8 w całości albo ograniczenie
jego zastosowania jedynie do przypadków „istotnego niewykonania przez Wykonawcę
zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie”. W przeciwnym wypadku, bez względu na
wagę i charakter uchybienia, Zamawiający może wstrzymać dowolną płatność przysługującą
Wykonawcy.
Odpowiedź 12
Zamawiający nie wyraża zgody ani na usuniecie zapisu § 10 ust. 8 w całości ani na
ograniczenie jego zastosowania.
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Pytanie 13
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmieniony został § 10 ust. 9 w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 14
Czy na gruncie § 11 ust. 10 tylko nieusprawiedliwione niestawiennictwo uprawnia
Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu?
Odpowiedź 14
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 11 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie 15
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na przelew przez Wykonawcę
wierzytelności, o których mowa w § 12, na instytucje finansowe, które zapewnią Wykonawcy
finansowanie realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedź 15
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy przez Wykonawcę na
instytucje finansowe.

Pytanie 16
O jaką formę dokumentową chodzi w § 13 ust. 2 pkt 7)? W jaki sposób, zgodnie z tym
zapisem, powinno nastąpić powiadomienie?
Odpowiedź 16
Przez formę dokumentową Zamawiający rozumie: protokół, zdjęcia, film, dokumentację
projektową ze szczegółowym opisem w zależności od rodzaju wady, faks, mail.

Pytanie 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby zawiadomienie, o którym mowa w § 13 ust. 3
nastąpiło nie później niż na 30 dni?
Odpowiedź 17
Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby zawiadomienie, o którym mowa w § 13 ust. 3
nastąpiło nie później niż na 30 dni.
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Pytanie 18
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust.
4 lit a nastąpił do 15 dni? W ocenie Wykonawcy 45 dniowy termin jest zbyt długi, zaś od
podpisania PAC Zamawiającemu przysługuje zabezpieczenie na okres rękojmi za wady.
Odpowiedź 18
Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust.
4 lit a nastąpił do 15 dni.

Pytanie 19
Czy § 14 ust. 5 odnosi się tylko do przypadków wydłużenia terminu wykonywania umowy z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca?
Odpowiedź 19
Zapis § 14 ust. 5 dotyczy, każdego przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy.

Pytanie 20
Czy na gruncie § 17 ust. 1 opóźnienie, za które maja być liczone kary umowne, dotyczy tylko
tych wypadków, które leżą po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, to postulujemy następującą
zmianę pkt 1 i 2
„1) za opóźnienie będące następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 28 000 zł za każdy pełny
tydzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
2) za opóźnienie będące następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, w wysokości 2500 zł za każdy dzień opóźnienia,
liczone od dnia, w którym minął wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad
lub usterek, za każdą wadę lub usterkę”.
Odpowiedź 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy.

Pytanie 21
Czy zamawiający przewiduje możliwość redukcji kwot kar umownych, o których mowa w
§17 ust. 1, do określonego % liczonego od kwoty netto wskazanej w umowie a nie brutto?
Odpowiedź 21
Zamawiający nie przewiduje możliwość redukcji kwot kar umownych, o których mowa w
§17 ust. 1.
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Pytanie 22
Czy Zamawiający przewiduje limity kar umownych? Limity kar umownych są na chwilę
obecna standardem w tego typu umowach i warunkuje możliwość złożenia oferty przez
Wykonawcę. Wobec tego postulujemy wprowadzenie ust. 6 w § 17 następującej treści:
„Wprowadza się następujące limity kar umownych:
1) 5% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1, oddzielnie w odniesieniu do każdej
z podstaw naliczenia kar umownych, o której mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 4) – 11);
2) 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1, łącznie w odniesieniu do
wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 pkt 4) – pkt 8);
3) 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1, łącznie w odniesieniu do
wszystkich kar umownych naliczonych w odniesieniu do wszystkich podstaw powołanych w
ust. 1.”
Odpowiedź 22
Zamawiający nie przewiduje limitów kar umownych. Zamawiający wskazuje, że zasadą
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest
pełna odpowiedzialność odszkodowawcza w granicach adekwatnego związku przyczynowo skutkowego (art. 361 KC w zw. z art. 471 KC).

Pytanie 23
Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie globalnego limitu odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zmawiającego. Tego typu zapis jest powszechną praktyką rynkową i
warunkuje możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę. Z tego względu postulujemy
wprowadzenie ust. 7 w § 17 następującej treści:
„Całkowita, zsumowana odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec
Zamawiającego wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
rękojmi, gwarancji, w tym rzeczywistej szkody, zlecenia wykonania zastępczego przez
Zamawiającego w wypadkach wskazanych w umowie, bądź kar umownych, o której mowa w
Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z umową na
jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym również z czynów
niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość 100%
Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1”.
Odpowiedź 23
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie globalnego limitu odpowiedzialności
Wykonawcy wobec Zmawiającego. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 24
Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy
wobec Zamawiającego tylko do szkód bezpośrednich. Tego typu zapis jest powszechną
praktyką rynkową i warunkuje możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę. Z tego względu
postulujemy wprowadzenie ust. 8 w § 17 następującej treści:
„Niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
wobec Zamawiającego za utracone korzyści, utratę przychodów, utratę zysków, utratę
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możliwości eksploatacji oraz inne szkody o podobnym charakterze, w tym szkody pośrednie i
następcze, niezależnie czy wyżej opisana utrata, koszt, czy szkoda wynika z
odpowiedzialności za szkody na osobie lub rzeczy, naruszenia obowiązków określonych
przepisami prawa lub określonych w umowie”.
Odpowiedź 24
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy
wobec Zamawiającego. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 25
Z uwagi na zasadę równości stron umowy wykonawca powinien mieć również prawo do
naliczenia kary umownej Zamawiającemu w przypadku odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wobec tego prosimy o
wprowadzenie przez Zamawiającego zapisu następującej treści:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego netto.”
Odpowiedź 25
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 26
Czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby terminy wskazane w ust. 1 pkt 4) i 5) do 14
dni?
Odpowiedź 26
Jeżeli pytanie wykonawcy dotyczy § 18 ust. 1 pkt 4) i 5) (co nie zostało przez wykonawcę
wskazane) Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę wzoru umowy.
Pytanie 27
Czy na gruncie § 18 odstąpienie od umowy obejmuje umowę jak całość, czy może mieć
charakter częściowy?
Odpowiedź 27
Zgodnie z zapisami § 18 Zamawiający może odstąpić od umowy także w części.

Pytanie 28
Czy z uwagi na to, że w § 19 ust. 1 określone zostały sytuacje warunkujące możliwość
zmiany umowy, a także z uwagi na charakter i wagę sytuacji opisanych w § 19 ust. 2 oraz 3,
wystąpienie sytuacji opisanych w § 19 ust. 2 oraz 3 skutkować będzie automatyczną zmianą
umowy w drodze aneksu? Jeżeli tak to wnosimy, aby zwrot „może nastąpić” został zastąpiony
zwrotem „nastąpi” w ww. ustępach.
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Odpowiedź 28
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
Zaistnienie przesłanek do zmiany umowy nie powoduje, automatycznej zmiany umowy.
Zmiany umowy przewidziane w § 19 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej, nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do takiej zgody.
Pytanie 29
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby § 20 ust. 6 otrzymał następujące brzmienie:
„Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby powoda.”
Odpowiedź 29
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.
Pytanie 30
par. 15 ust. 1- 4. Prosimy o informacje o zakładanym zakresie ochrony ubezpieczeniowej
aranżowanej przez Zamawiającego oraz wysokości franszyzy redukcyjnej
Odpowiedź 30
Polisa ubezpieczenia ryzk budowy / montażu zaaranżowana na potrzeby realizacji inwestycji
zawarta jest / będzie w PZU SA. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne warunki
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) ustalone przez Zarząd
PZU SA uchwałą nr UZ/415/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku ze zmianami ustalonymi
uchwałą nr UZ/16/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku, uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21
lutego 2011 roku i uchwałą nr UZ/114/2012 z dnia 28 marca 2012 roku oraz uchwałą nr
UZ/430/2015 Zarządu PZU SA z dnia 23 grudnia 2015 r..
Główne założenia polisowe:
UBEZPIECZAJĄCY: TERMALL ENERGY SP. Z O.O.
UBEZPIECZONY - ZLECENIODAWCA / INWESTOR: TERMALL ENERGY SP. Z O.O.
UBEZPIECZONY - GŁÓWNY WYKONAWCA: zostanie wybrany w drodze przetargu ;
dane wymagają uzupełnienia
POZOSTALI UBEZPIECZENI
Wszyscy podwykonawcy oraz pozostałe firmy i osoby formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu – w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych
z udziałem w ubezpieczonym kontrakcie i ich działalności na terenie budowy, jednakże z
zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń uzgodnionych w ofercie – polisie
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Budowa elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach
służącej wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
RODZAJ POLISY Polisa jednostkowa
SZKODY RZECZOWE - RYZYKA BUDOWLANO MONTAŻOWE - (CAR/EAR) ROZDZIAŁ I SZKODY RZECZOWE - OBIEKTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Klauzule dodatkowe:
Zaplecze i sprzęt budowlany
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie (kwotowa) 2 000,00 PLN
Klauzula nr 001 Pokrycie szkód wskutek strajków, rozruchów i niepokojów społecznych
Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 3.000,00 PLN
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Klauzula nr 003 Konserwacja prosta
okres obowiązywania 24 miesiące po zakończeniu ochrony w ramach kl. 004
Franszyza redukcyjna 10 000,00 PLN
Klauzula nr 004 Konserwacja rozszerzona
okres obowiązywania 36 miesięcy
Franszyza redukcyjna 10 000,00 PLN
Klauzula nr 201 Ubezpieczenie szkód w okresie gwarancji
okres obowiązywania 24 miesiące od odbioru technicznego w tym ostatnie 12 miesięcy
Klauzula dotyczy wyłącznie nowych montowanych maszyn i urządzeń
Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 10 000,00 PLN
Klauzula nr 006 Koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne
od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego
Klauzula nr 007 Koszty frachtu lotniczego
Franszyza redykcyjna 5% nie mniej niż 3.000,00 PLN
Klauzula nr 013 Składowanie poza terenem budowy
Klauzula nr 100 Ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku
rozruchu gorącego, prób lub testów
12 tygodni, ochrona dotyczy wyłącznie mienia nowego
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 10 000,00 PLN
Klauzula nr 115 Ubezpieczenie szkód powstałych wskutek błędów projektowych
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 10 000,00 PLN
Klauzula ubezpieczenia części wadliwych (faulty parts)
Franszyza redukcyjna: 10 % wartości szkody min. 10 000,00 PLN
Klauzula nr 116 Ubezpieczenie ukończonych odcinków prac
Klauzula 116/1 Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia ukończonych odcinków prac (zakres
FLEXA +EC)
Klauzula nr 119 Mienie istniejące, stanowiące własność zleceniodawcy lub Ubezpieczonego
lub też znajdujące się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrolą
Klauzula nr 200 Ubezpieczenie szkód powstałych wskutek błędów producenta - Klauzula
dotyczy wyłącznie nowych montowanych maszyn i urządzeń
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 10 000,00 PLN
Klauzula nr 220 Transport lądowy
Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów
Franszyza redukcyjna 1 000,00 PLN
Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Franszyza redukcyjna 1 000,00 PLN
Klauzula ubezpieczenia mienia osobistego pracowników
Klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia
Liczba dni automatycznego przedłużenia 60 dni
Klauzula automatycznego ubezpieczenia wzrostu wartości prac budowlano-montażowych
Klauzula reprezentantów
Klauzula ubezpieczenia w okresie wstrzymania prac (standstill)
Klauzula ubezpieczenia kradzieży zwykłej
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie (kwotowa) 5% nie mniej niż 2 000,00 PLN
Klauzula likwidacji drobnych szkód, limit ponad franszyzę redukcyjną
Klauzula pokrycia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Klauzula załadunku i rozładunku
Klauzula roszczeń regresowych
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Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie - ogień , wybuch (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie - powódź (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie - zalanie (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – osunięcie się ziemi (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – huragan (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – grad (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – deszcz nawalny (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – cyklon (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – trzęsienie ziemii (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – szkody wodociągowe (kwotowa) 8 000,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie - kradzież z włamaniem (kwotowa) 3 500,00 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – rabunek 5% nie mniej niż 2 000 PLN
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie powstałej wskutek pozostałych zdarzeń, chyba, że w
treści klauzuli postanowiono inaczej 5 000,00 PLN
Pytanie 31
par. 15. ust. 5 prosimy o wykreślenie ze zdania ostatniego słów: „polisa dedykowana”, a tym
samym zgodę na legitymowanie się polisą obrotową. Polisa dedykowana wygeneruje
wyłącznie dodatkowe koszty u Zamawiającego.
Odpowiedź 31
Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany zapisów.

Pytanie 32
par. 15 ust. 7 prosimy o wykreślenie ustępu w całości. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej nie obejmuje swoim zakresem kar umownych. Ubezpieczenie obejmuje roszczenia
za szkody wyrządzone przy realizacji Inwestycji. Zwracamy uwagę, że jest to abuzywne
przeniesienie odpowiedzialności za wszelkie roszczenie no. bankowe lub finansowe na
Wykonawcę.
Odpowiedź 32
Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany zapisów.

Pytanie 33
par. 15 ust. 10 prosimy o wykreślenie w całości. Polisy ubezpieczenia OC są co do zasady zawierany
na okresy 12 miesięczne.

Odpowiedź 33
Zapis jest związany z par. 15 ust. 5 – polisy dedykowane co do zasady aranżowane są na
pełny okres realizacji inwestycji. Proszę jednak zauważyć, że w par. 15 ust. 6 potwierdzono
również możliwość przedstawienia rocznych polis dedykowanych. Zapis w par. 15 ust. 10 ma
za zadanie podkreślić, że polisa oc ma obowiązywać w całym okresie realizowanej
inwestycji.
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Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany zapisów.

Pytanie 34
par 16 ust. 1)– prosimy o wykreślnie w całości. Nie widzimy konieczności zawierania ubezpieczenia
NNW pracowników.

Odpowiedź 34
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zapisów.

Pytanie 35
par. 16. ust. 3 – prosimy o wprowadzenie dla obowiązku ubezpieczenia maszyn budowlanych limitu
granicznego, iż ubezpieczenie to dotyczy maszyn o wartości jednostkowej przekraczającej 500.000,00
PLN

Odpowiedź 35
Zamawiający akceptuje propozycje wykonawcy. W związku z tym zamawiający wprowadzi
odpowiednią zmianę w § 16 wzoru umowy.

Pytania dotyczące "Ogłoszenia o zamówieniu"

Pytanie 36
Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w „ogłoszeniu o zamówieniu” w akapicie Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji w punkcie
3) Poziom zatrudnienia koniecznego do obsługi instalacji -20% (Całkowita ilość osób niezbędnych do
obsługi elektrociepłowni przy zakładowym trzyzmianowym systemie pracy)
czy do oceny należy przyjąć ilość osób niezbędnych do obsadzenia stanowisk na trzech zmianach, czy
do oceny należy przejąć ilość osób zatrudnionych w elektrociepłowni niezbędnych do obsadzenia
wszystkich stanowisk w trzyzmianowym systemie pracy oraz zagwarantowania pracownikom
odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy oraz minimalnej długości odpoczynków dobowych i
tygodniowych?

Odpowiedź 36
Zamawiający informuje iż należy przyjąć obsadę elektrociepłowni w ilości umożliwiającej 3
zmianowy ruch ciągły zakładu przy zachowaniu wymogów polskiego prawa pracy odnośnie
czasu wolnego przysługującego zatrudnionym.

Pytania dotyczące „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”

Pytanie 37
Prosimy o podanie zawartości wilgoci w paliwie opisanym w punkcie II w tabeli nr 1

Odpowiedź 37
Zawartości wilgoci w paliwie opisana jest w rozdziale III pkt.3 akapit 2.
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Pytanie 38
Prosimy o podanie masy beli słomy/siana paliwa opisanego w punkcie II w tabeli nr 1

Odpowiedź 38
Maksymalna masa beli słomy/siana wynosi 650 kg.

Pytanie 39
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozładunku samochodów dostawczych
i transportu bel słomy/siana do magazynu paliwa przy użyciu wózków widłowych.

Odpowiedź 39
Zamawiający nie dopuszcza możliwość rozładunku samochodów dostawczych i transportu bel
słomy/siana do magazynu paliwa przy użyciu wózków widłowych.

Pytanie 40
Zgodnie z punktem IX Próby Końcowe,
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
- dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Prób Końcowych (energia
media, reagenty, itp.)
W związku z powyższymi zapisami prosimy o podanie cen jednostkowych mediów niezbędnych do
przeprowadzenia prób końcowych:
- energia elektryczna
- woda sieciowa
- odprowadzenie ścieków

Odpowiedź 40
Zamawiający nie dostarcza mediów na okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić sobie dostawę tych mediów
zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy.
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