
  
 

 

Szczecin, dnia 02.07.2021 r. 

         

Pytanie i odpowiedzi – Część V 

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137. Ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi 

i dokonuje modyfikacji zapisów SWZ, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Ku Słońcu, Tenisowej od komory K14 

w ul. Ku Słońcu do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej w Szczecinie”. 

 

Pytanie 40 

Prosimy o usunięcie par. 14 ust. 2 pkt. 6 Wzoru umowy w związku z jego pokrywaniem się z 

pkt. 7. W przypadku odmowy usunięcia, wnosimy o ustalenie min. opóźnienia w terminowej 

zapłacie, np. 21 dni opóźnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia poprzez nadanie mu 

brzmienia: 

„6) Wykonawca narusza obowiązek terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców, przy czym opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni.” 

 

Pytanie 41 

W par. 10 ust. 1 punkt 1 f) Wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu na „przyczyny zawinione 

przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w żądanym zakresie. 

 

Pytanie 42 



  
 

 
Prosimy o modyfikację zapisu par. 14 ust. 2 pkt. 5 Wzoru umowy poprzez umożliwienie 

Zamawiającemu odstąpienia od Umowy dopiero po dwóch naruszeniach, o których mowa w 

tym pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w żądanym zakresie. 

 

Pytanie 43 

W par. 14 ust. 4 Wzoru umowy prosimy o dopisanie, że wspomniana inwentaryzacja odbędzie 

się przy udziale Wykonawcy oraz o modyfikację zapisu poprzez określenie, że Wykonawca 

zostanie obciążony jedynie kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy tym, co Zamawiający 

zapłaciłby Wykonawcy oraz o dopisanie, że będą to koszty uzasadnione. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w żądanym zakresie. 

 

Pytanie 44 

Par 12 ust. 1 pkt2) zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie robót do wysokości sumy 

gwarancyjnej, jak również urządzeń i sprzętu do ich wartości odtworzeniowej – czy w związku 

z tym zapisem zamawiający sugeruje dodatkowe ubezpieczenie budowlano-montażowe 

(CAR/EAR) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga polisy CAR/EAR, lecz zaakceptuje każde 

ubezpieczenie, które obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie robót do wysokości sumy 

gwarancyjnej oraz urządzeń i sprzętu do ich wartości odtworzeniowej. Ubezpieczenie typu 

CAR/EAR będzie jak najbardziej akceptowane. 

 

Pytanie 45 

 Par 12 ust. 1 pkt 3) ppkt d) odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na pokryciu 

kosztów – proszę o doprecyzowanie o jakich kosztach mowa. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż § 12 ust. 1 pkt 3 lit. d) został omyłkowo rozdzielony 

na lit. d) oraz e)- prawidłowo należy czytać całą klauzulę jako: 



  
 

 
„d) odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na pokryciu kosztów zlokalizowania 

wadliwego produktu, usunięcia, demontażu wadliwego produktu oraz na montażu, 

umocowaniu lub położeniu ; produktu bez wad”. 

  

Lit. e) ulega tym samym skreśleniu. 

  

Pytanie 46 

Par 12, ust. 2 Wykonawca wraz z polisą przedłożył potwierdzenie opłacenia wymagalnych rat 

składek 0 zgodnie z polityką Grupy powinno się okazywać certyfikat ubezpieczeniowy, a tu 

jest wymagana polisa. Proszę o konsultację z Panią Wioletą Archacką w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 

 

Pytanie 47 

Par. 12 ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania – bez wezwania 

Zamawiającego – dowodów potwierdzających ciągłość ubezpieczenia w zakresie, o którym 

mowa w ust 1 w szczególności poprzez przedkładanie Zamawiającemu (nie później niż 7 

(siedem) dni przed upływem okresu ważności ubezpieczenia) kopii umów/polis zawartych na 

kolejne okresy oraz uiszczenie składek na ubezpieczenie . Czy zamawiający dopuszcza przed 

wygaśnięciem polisy wystawienie noty pokrycia, ponieważ program ubezpieczenia OC u 

niektórych Wykonawców negocjowany jest do ostatniego dnia. Polisa wystawiona jest dopiero 

w styczniu/lutym, kiedy Wykonawca otrzyma komplet dokumentów. 

Odpowiedź: 

W sytuacji opisywanej przez wykonawcę Zamawiający zaakceptuje noty pokrycia, o ile 

zapewnią one istnienie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach wymaganych w umowie. 

 

Pytanie 48 



  
 

 
Prosimy o informację, czy w odniesieniu do § 12 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy wymogiem 

Zamawiającego jest posiadanie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych (co nie jest 

tożsame z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wskazanej w ust. 1) i czy 

wystarczającym limitem odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu budowlanego będzie 1 

000 000,00 PLN. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga także oprócz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

ubezpieczenia robót budowlanych, do wysokości sumy gwarancyjnej oraz urządzeń i sprzętu 

do ich wartości odtworzeniowej. Na ten moment Zamawiający nie potrafi udzielić odpowiedzi 

odnośnie do limitu odpowiedzialności dotyczącego urządzeń i sprzętu, gdyż będzie to zależało 

od indywidualnego zastosowania takiego sprzętu i urządzeń przez wykonawcę..  

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


