Bełchatów 11.07.2017

Zamawiający
TERMALL ENERGY Sp.z.o.o.
ul. Generała Ludwika Czyżewskiego 50,
97-400 Bełchatów
INFORMACJA nr 8
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
Wnosimy o następującą zmianę § 17 ust. 1.
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 1
Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Zapisy § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy
pozostają bez zmian.

Pytanie 2
Wnosimy o ustanowienie limitów 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:
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„Wprowadza się następujące limity kar umownych:
1) 10% 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) 20% 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 2
Zamawiający nie przewiduje limitów kar umownych. Zapisy wzoru umowy pozostają bez
zmian.

Pytanie 3
Wnosimy o 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 3
Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną zgodnie z informacją nr 7 ( z dnia
07.07.2017r.) i informuje, iż nie przewiduje wprowadzenie globalnego limitu
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zmawiającego. Zapisy wzoru umowy pozostają bez
zmian.

Pytanie 4
Wnosimy o 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
możliwości eksploatacji oraz inne szkody o podobnym charakterze, w tym szkody pośrednie i
następcze, niezależnie czy wyżej opisana utrata, koszt, czy szkoda wynika z
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odpowiedzialności za szkody na osobie lub rzeczy, naruszenia obowiązków określonych
przepisami prawa lub określonych w umowie”.
Odpowiedź 4
Zamawiający podtrzymuje odpowiedz z informacji nr 7 ( z dnia 07.07.2017r.) i informuje, iż
nie przewiduje wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5
Wnosimy o wykreślenie par. 15 ust. 7 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 5
Zamawiający podtrzymuje odpowiedz z informacji nr 7 ( z dnia 07.07.2017r.) i informuje, iż
nie przewiduje zmiany zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza za zgodą, po uprzednim zgłoszeniu przelew przez Wykonawcę
wierzytelności, o których mowa w § 12, na instytucje finansowe, które zapewnią Wykonawcy
finansowanie realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z umowy przez
Wykonawcę na instytucje finansowe.

Pytanie 7
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 7
Zamawiający podtrzymuje odpowiedz z informacji nr 7 ( z dnia 07.07.2017r.) i informuje, iż
nie przewiduje zmiany zapisów wzoru umowy w tym zakresie.
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