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Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja części osadowo-

biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" znak sprawy: ZP/2/POIS/2017/MO 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

 

Pytanie  

1. W nawiązaniu do Odpowiedzi  Zamawiającego na Pytania nr 4, 5 i 6 z dnia 13.07.2017r. prosimy o 

jednoznaczne potwierdzenie, że pod pojęciem „kosztów utrzymania sprawności maszyn i urządzeń” 

w okresie gwarancji  Zamawiający rozumie koszt wydłużenia gwarancji oraz koszt wymaganych 

przez producenta przeglądów jednak bez kosztu części zamiennych, zużywających się, 

eksploatacyjnych i bez kosztów robocizny serwisu w tym zakresie – potwierdzenie to ma duże 

znaczenie ze względów prawnych i cenowych. 

• Ze względu prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania 

dofinansowania w tym ze środków z Unii Europejskiej z których współfinansowany jest ten 

projekt, nie dopuszcza się ujmowania w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych 

(m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających się , eksploatacyjnych w tym także 

olejów, smarów, uszczelek). W przypadku powzięcia informacji przez Fundusz stojący na straży 

funduszy europejskich o tym, że złamane są reguły udzielania współfinansowania o 

nieuzasadnione koszty związane z ujęciem przez Państwo w wartości inwestycji bieżących kosztów 

eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających się, eksploatacyjnych 

w tym także olejów, smarów , uszczelek) mogą Państwo utrącić całe dofinansowanie z Unii 

Europejskiej, a informację taką na pewno Fundusz poweźmie np. w formie elektronicznej lub przez 

kontrolę postępowania przetargowego w tym pytań i odpowiedzi nawet takich, na które 

Zamawiający z uwagi na kwestie formalne nie musiałby już odpowiedzieć. Dodatkowo 

informujemy że takie próby nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wzrostu kosztów 

inwestycji w innych przetargach miały już miejsce, jednak właśnie w wyniku pytań i argumentacji 

jak wyżej przedstawionej przez oferentów, Zamawiający rezygnowali z nieuzasadnionych kosztów. 

• Ze względów cenowych – zwracamy uwagę, że koszt części zamiennych, zużywających się i 

eksploatacyjnych oraz koszt ich wymiany znacznie podwyższają koszt samych urządzeń a co za tym 

idzie całej inwestycji, a w przypadku wydłużenia gwarancji do pięciu lub siedmiu lat od daty 

odbioru końcowego inwestycji nawet go przewyższają. Może zatem dojść do sytuacji,  że koszt 

urządzeń z pełnym serwisem na okres siedmiu lat będzie dwukrotnie wyższy niż koszt urządzeń ze 

standardowym np. 3 letnim okresem gwaranci. Dla przykładu otrzymaliśmy na w/w inwestycję 

ofertę na urządzenia w kwocie około 64 000 zł z kosztem części zamiennych wynoszącym 74 000zł; 
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dla innego urządzenia koszt zakupu wynosi ok. 1 000 000 zł, natomiast koszt części zamiennych, 

zużywających się, eksploatacyjnych oraz robocizna serwisu wynoszą również 1 000 000 zł, dla 

jeszcze innego koszt zakupu wynosi 150 000 EUR, a wydłużona gwarancja ze wszystkimi 

nieuzasadnionymi  częściami, materiałami i czynnościami wynosi 120 000 EUR. W całej skali dla 

tego konkretnego postępowania przetargowego przedstawia się następująco: całkowity koszt 

urządzeń to ok. 5 000 000 zł i dodatkowy koszt związany z przyjęta formą i czasem gwarancji 

wynosi dodatkowe ok. 5 000 000 zł. Czyli razem koszt urządzeń wynosi 10 000 000 zł zamiast 5 

000 000 zł.  rzeczywistych kosztów związanych z zakupem urządzeń i standardowej gwarancji. Przy 

takiej skali nieuzasadnionych kosztów związanych z ujęciem przez Państwo w wartości inwestycji 

bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozużywających 

się, eksploatacyjnych w tym także olejów, smarów, uszczelek) na pewno Fundusz dofinansowujący 

będzie miał podstawę do zasadniczego ograniczenia a nawet i wycofania dofinansowania. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia odpowiedź udzieloną w dniu 13.07.2017 r.  

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi na urządzenia dostarczone i 

zamontowane w ramach w/w projektu.  

Okres rękojmi i gwarancji dostarczonych i zamontowanych  urządzeń wynosi 36m-cy. 

W związku z powyższym koszt części zamiennych, zużywających się, eksploatacyjnych, których 

wymiana jest konieczna dla utrzymania gwarancji należy uwzględniać jedynie w okresie rękojmi i 

gwarancji urządzeń.  

Punktowany w kryterium oceny ofert okres gwarancji będzie rozumiany jako okres gwarancji na roboty 

budowlane i montażowe, za które bezpośrednio odpowiada Wykonawca.  

Zamawiający zmienia zapis paragrafu 11 umowy który otrzymuje brzmienie: 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i funkcjonowania wykonanych Robót 

budowlanych, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące przedmiot 

umowy zostaną wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową 

do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie polskimi normami. Udzielając powyższej gwarancji Wykonawca 

gwarantuje, że przez okres gwarancji przedmiot umowy będzie posiadał cechy niezbędne do 

eksploatacji przedmiotu umowy określone w odrębnych przepisach, zgodnie z celem umowy. 

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres ……………. miesięcy od dnia dokonania odbioru 

końcowego.  Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek 

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Okres gwarancji i rękojmi dostarczonych i zamontowanych urządzeń wynosi 36 miesięcy. 



 
 
 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 

terminie ……… miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz 

ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe 

lub w sposób istotny utrudnione. 

5. Odpowiedzialność wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o których Zamawiający 

dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu 

obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, lecz które powstały w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości lub rękojmi. 

6. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, materiałów i robót, z 

których wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu 

bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym zakresie dodatkowego oświadczenia i 

obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego 

producenta/dostawcę. 

7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem. 

Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie. 

8. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, 

między innymi do: 

a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych w ilości co najmniej 1 raz do 

roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów 

gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego; 

b) usuwania w, terminie wskazanym przez Zamawiającego, adekwatnym do wskazanej wady, 

ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 

c) usunięcia wszelkich awarii maszyn i urządzeń zgłoszonych przez Zamawiającego, w tym 

poprzez dokonanie napraw, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że o ile 

Wykonawca wykaże związek między stwierdzoną wadą, a niewłaściwą eksploatacją 

przedmiotu umowy, ma prawo dochodzić zapłaty za usunięcie wady. Właściwa eksploatacja 

to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia 

maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji dostarczonymi przez 

Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 

protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 

zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do 

odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego 

podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, 

tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, 

powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 



 
 
 
10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie 

trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub 

skorzystać z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 Umowy, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej - bez uprzedniego 

kierowania roszczenia na drogę postępowania sądowego. 

11. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w § 12 Umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej. 

12. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień 

wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody 

z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

13. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia szkód, 

które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód 

powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

14. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek: 

a) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją, 

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew 

instrukcjom 

c) eksploatacji przekazanych Zamawiającemu  

d) siły wyższej, 

e) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji. 

15. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie wpłynąć na 

użytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby po 

przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim 

wypadku próby eksploatacyjne obiektu mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

16. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu oczyszczalni 

ścieków wadliwy element jej wyposażenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych, - jeżeli 

rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu. 

17. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić 

określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może 

nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów uzasadnionych względami 

technologicznymi i technicznymi. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 



 
 
 
19. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie 

odpowiada! okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice, w sekretariacie, w 

terminie do dnia 21.08.2017 roku do godz. 11:00. Oferty można składać w dniach od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy sekretariatu.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21.08.2017 roku o godz. 11:30.  

Powyższa zmiana została ujęta w zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmienia zapisy SIWZ w tym 

zakresie. 

 

 

 

 

 

 

<Prezes Zarządu Spółki> 


