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Reguły, 24 listopada 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.72.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. wpłynął wniosek 

Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wody, 

eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej 

położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.” 

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

1. W związku z rozbieżnościami między przewidywanym treścią działu 6 SIWZ okresem 

realizacji przedmiotu zamówienia (określonym jako: „od dnia podpisania umowy do 31 maja 

2020 r.”) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) określającym cenę oferty jako 

ekwiwalent za m.in. 29 miesięcy świadczenia usług przez wykonawcę tj. realnie zakładającym, 

iż świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia nastąpi od 01.01.2018 r., co przy 

terminie składania ofert określonym na dzień 06.12.2017 r. (w postępowaniu powyżej progów) 

determinuje duże prawdopodobieństwo, iż okaże się niemożliwe prawomocne zakończenie 

postępowania przetargowego tak by zawarcie umowy pozwoliło rozpocząć świadczenie usług 

od 01.01.2018 r . prosimy o wskazanie jak będzie określone wynagrodzenie umowne w 

przyszłej umowie gdy jej zawarcie nastąpi pod dacie 01.01.2018 r. (czyli w sposób niespójny z 

danymi do wyceny zawartymi w obecnej treści SIWZ)?  

2. Prosimy  o wskazanie dokładnej podstawy prawnej na jakiej Zamawiający zastosował do 

zamawianej usługi (przedmiot zamówienia) podatek VAT w wysokości 23%? 

 

3. W związku z pytaniem nr 2 – prosimy o wskazanie czy Zamawiający dysponuje interpretacją 

GUS potwierdzającą prawidłowość przyjętej dla zamawianej usługi klasyfikacji PKWiU? 

4. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie w jakiej wysokości i na jaki okres Wykonawca 

powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności? W zależności od udzielonej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie stosownych 

zmian w SIWZ i załącznikach do SIWZ.  

W SIWZ na stronie 11 pkt. 8, ppkt. 9.1.2.b) jest mowa o ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

min. 0,2 mln zł; w SIWZ na stronie 30 ppkt. 22.12 jest mowa o przedłożeniu ważnego 

opłaconego dokumentu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300 000,00 zł na okres obowiązywania 

umowy; w zał. Nr 4 do SIWZ (wzór Umowy) w § 9 ust. 2 jest zapis: ” Wykonawca ubezpieczy 

się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 co najmniej do upływu 

okresu określonego w §2. Aktualnie posiadane ubezpieczenie winno być sukcesywnie 

przedłużane.” Uprzejmie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie obecnej dopuszczalności 

wnioskowanego rozwiązania lub wprowadzenie jednoznacznych treści do projektu umowy 

wskazujących, iż z uwagi na ponad dwuletni okres realizacyjny Wykonawca może, spełniający 

wymogi umowy, korzystać ze standardowych rocznych polis OC (obejmujących zakres 

oczekiwany przez Zamawiającego) i może je corocznie przedłużać tak by ostatecznie pokryć 

nimi w pełni okres realizacji przedmiotu zamówienia?     
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5. Czy Zamawiający dysponuje wdrożonym systemem Mb_GIS?  

6. Czy do systemu Mb_GIS zostały wprowadzone wszystkie posiadane przez Zamawiającego dane 

z dokumentacji będących w posiadaniu Zamawiającego? 

7. Czy Zamawiający zapewni na swój koszt: 

a. Przeszkolenie w zakresie obsługi systemu Mb_GIS dla co najmniej 3 osób? 

b. Wyposażenie niezbędne do korzystania z systemu Mb_GIS (komputer, drukarka, skaner, tablet 

dla grupy sieciowej, dostęp do sieci Urzędu, Internetu)? 

c. Licencję dla odpowiedniej liczby stanowisk systemu Mb_GIS? 

8. Wnosimy o zmianę zapisu w zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/…..pkt 39 w sposób następujący: 

„Kontrolę poprawności działania urządzeń pomiarowych u odbiorców wody na każdorazowe  

żądanie Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia głównego urządzenia 

pomiarowego bez udziału osób trzecich, wymiana na nowe (robocizna, sprzęt po stronie 

Wykonawcy), urządzenie – wodomierz po stronie Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty 

wymiany wodomierza głównego, który został uszkodzony mechanicznie albo na skutek niskich 

temperatur z winy Odbiorcy usług oraz pokryje koszt wodomierza i montażu w przypadku jego 

kradzieży”; powyższe wynika z zapisów w Regulaminie Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i 

Zbiorowego Odprowadzania Ścieków, 

9. Wnosimy o zmianę zapisu w zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 40 w sposób następujący: 

„Wymianę legalizacyjną wodomierzy wraz ze wszystkimi koniecznymi do wykonania pracami 

montażowymi w lokalizacjach i w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego w ilościach wg 

potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż 1700 szt. w okresie trwania umowy – 2018 r. ok. 

850 szt., 2019 r. ok. 600 szt. 2020 r. ok. 250 szt. (robocizna, sprzęt, materiały łącznie z 

zaworami - bez zaworu antyskażeniowego, wodomierzem, innymi elementami koniecznymi do 

przeróbek po stronie Wykonawcy); 

10. Prosimy o wskazanie producentów wodomierzy posiadających dokument aprobacyjny GUM 

lub dopuszczenie europejskie WE/MID na wodomierze jednostrumieniowe skrzydełkowe, 

mokrobieżne HYBRYDOWE w klasie metrologicznej R nie mniejszej niż 100. Prosimy o 

przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających, że deklaracja odnosi się do 

wodomierzy jednostrumieniowych skrzydełkowych mokrobieżnych HYBRYDOWYCH. 

W przypadku braku takich wodomierzy wnosimy o stosowne zmiany zapisów w SIWZ i wzorze 

umowy, tak by przedmiot zamówienia miał w pełni realny charakter i mógł być świadczeniem 

możliwym do spełnienia. 

11. Czy Zamawiający będzie honorował dopuszczenia europejskie WE/MID dla wodomierzy? W 

przypadku odpowiedzi pozytywnej wnosimy o stosowne zmiany zapisów w SIWZ i wzorze 

umowy. 

12. Czy Zamawiający posiada wykaz zasuw liniowych i domowych oraz hydrantów ppoż. wraz z 

określeniem ich lokalizacji wg stanu środków trwałych? Czy zostanie ona przekazana 

Wykonawcy? 

13. Jaką liczbę tabliczek informacyjnych przewiduje Zamawiający do zakupienia i ewentualnej 

wymiany w trakcie trwania umowy? Czy Zamawiający określi standard wykonania tabliczek 

(np. materiał, sposób nanoszenia oznaczeń, sposób i miejsce montażu)? 

14. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ i zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 25 w sposób 

następujący: „Usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW i sieci wodociągowej (materiały, 

sprzęt, robocizna po stronie Wykonawcy), wynikłych w trakcie eksploatacji, z wyłączeniem 

remontów kapitalnych oraz zakupu nowych urządzeń w przypadku nieopłacalności remontu 

kapitalnego”; Wskazana zmiana jest uzasadniona tym, że Wykonawca nie może ponosić 

kosztów zakupu nowych urządzeń w przypadku nieopłacalności remontu kapitalnego, 

Wykonawca nie może przeprowadzać inwestycji w środkach trwałych nie będących jego 

własnością, 
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15. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ i zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 37 w sposób 

następujący: „Nieodpłatny (rozumiany jako objęty wynagrodzeniem umownym podstawowym) 

nadzór techniczny nad wykonywanymi na zlecenie Zamawiającego robotami wodociągowymi 

na eksploatowanej sieci wodociągowej i przyłączach. Nieodpłatne zamykanie i otwieranie wody 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wynikających z zamierzeń inwestycyjnych 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach nadzór techniczny oraz zamykanie i otwieranie 

zasuw będą płatne dodatkowo na podstawie cennika usług Wykonawcy”; Wskazana zmiana jest 

uzasadniona tym, że Wykonawca nie może ponosić kosztów działań osób trzecich realizujących 

na zasadach komercyjnych inwestycje związane z sieciami i przyłączami. 

16. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ i zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 38 w sposób 

następujący: „Udział w odbiorach technicznych robót wodociągowych, drogowych (w zakresie 

sieci wodociągowej) z jednoczesnym przejęciem odebranych sieci, przyłączy i urządzeń do 

konserwacji i eksploatacji wykonywanych na zlecenie Zamawiającego będzie objęty 

wynagrodzeniem umownym podstawowym - w pozostałych przypadkach odbiory techniczne 

będą płatne dodatkowo na podstawie cennika usług Wykonawcy”; Wskazana zmiana jest 

uzasadniona tym, że Wykonawca nie może ponosić kosztów działań osób trzecich realizujących 

na zasadach komercyjnych inwestycje związane z sieciami i przyłączami oraz drogami 

gminnymi. 

17. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ i zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 41 w sposób 

następujący: „Kontrolę legalności przyłączy wodociągowych”. Wskazana zmiana jest 

uzasadniona zakresem obowiązków zgodnie z którym rozliczanie z Odbiorcami Usług leży po 

stronie Zamawiającego i w związku z tym ponosi on odpowiedzialność za legalność 

wodomierzy i podliczników. 

18. Wnosimy o zmianę zapisu w SIWZ i zał. nr 1 do umowy nr UG-GK/….. pkt 43 w sposób 

następujący: „Wykonywanie innych prac zleconych przez Zamawiającego dotyczących sieci 

wodociągowej odpłatnie dodatkowo, na podstawie zatwierdzonego kosztorysu 

powykonawczego. Do kosztorysowania będą stosowane średnie stawki do kosztorysowania dla 

województwa mazowieckiego publikowane przez SEKOCENBUD w danym kwartale.” 

Wskazana zmiana jest uzasadniona charakterystyką przedmiotu zamówienia – Wykonawca 

ofertuje określony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia ale on zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo zamówień publicznych (w rygorze której jest prowadzone przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz będzie realizowana przyszła umowa 

wzajemna) musi być dookreślony.  

19. W związku z niedookreśloną treścią SIWZ – prosimy o wskazanie w ramach wymogu 

związanego z zastosowaną klauzulą społeczną dotyczącą zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę wskazanych osób wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie obsługi, eksploatacji 

stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej – jaki jest poziom ilościowy wymaganych osób do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

20. W kontekście treści §4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, iż zakres zobowiązania 

przyszłego wykonawcy jest wprost określony w treści Opisu przedmiotu zamówienia zawartego 

w SIWZ.  

21. W §7 ust. 1 prosimy o wprowadzenie także treści wskazującej na obiektywną niemożność 

usunięcia awarii w ciągu 24 h (gdyż takie technologiczne awarie także mogą nastąpić) przy 

utrzymaniu zobowiązania Wykonawcy do zapewnienia na terenie awarii zastępczego dostępu 

do wody w formie np. beczkowozów itp. rozwiązań.  

22. W §8 ust. 8 projektu umowy prosimy o wprowadzenie także miesięcznego limitu wymian 

wodomierzy na poziomie …. sztuk.  

23. Prosimy o wskazanie jaki jest charakter zobowiązania przewidzianego treścią §101projektu 

umowy mówiącego o Podwykonawcy zgłoszonego w dokumentach przetargowych w sytuacji 

gdy, zgodnie z treścią SIWZ autorstwa Zamawiającego, Wykonawca zgłasza tylko tych 

podwykonawców, którzy są mu znani na etapie składania oferty.  
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24. W związku z niedookreślonym zakresem przedmiotu zamówienia prosimy o obniżenie poziomu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy. 

25. Prosimy o wprowadzenie konstrukcji poziomu maksymalnych łącznych kar umownych w 

wymiarze 10% wartości umowy. 

26. W związku z wzajemnym charakterem umowy wnosimy o wprowadzenie także zastrzeżenia na 

rzecz Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego na poziomie 5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 umowy.  

27. Prosimy o obniżenie poziomu kar umownych wskazanych w §14 ust. 5 do poziomu 0,05 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto wskazanego w §8 ust. 1 umowy. 

28. Wnosimy o wprowadzenie uściślenia do projektu umowy w zakresie przesłanek naliczania kar 

umownych, iż są naliczane tylko i wyłącznie w razie tylko zawinionych działań lub zaniechań 

Wykonawcy.  

29. Wnosimy o potwierdzenie, iż całość zabezpieczenia (za wyjątkiem ewentualnych potrąceń z 

tytułu naliczonych kar umownych) należytego wykonania umowy jest zwalniane w ciągu 30 dni 

od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy (tj. 31.05.2020 r.) i spełnieniu okoliczności 

wskazanych w §13 ust. 2 umowy. 

30. W związku z niedookreśloną treścią przesłanek (zagrożeniowych) wskazanych w §15 ust. 3 

prosimy o ich jednoznaczne wskazanie lub w przypadku obiektywnej niemożności o 

wprowadzenie zapisu iż zagrożenie musi być istotne i zawinione przez Wykonawcę.  

(…) zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do 

20.12.2017 r.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Ad 1.   

W ocenie Zamawiającego dane zawarte w SIWZ oraz formularzu ofertowym określające termin 

obowiązywania umowy są spójne. W przypadku krótszego terminu obowiązywania umowy, 

przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie, zostanie proporcjonalnie zmniejszone.  

 

Ad 2.   

Zamawiający dokona zmiany formularza ofertowego (wykreśli zapis dotyczący stawki VAT 23 %).  

 

Ad 3.   

Zamawiający nie dysponuje indywidualną interpretacją GUS dotyczącą stawki VAT.  

 

Ad 4.   

Odnosząc się do zapisów SIW dotyczących 8 podpunkt 9.1 2 b): celem żądania ubezpieczenia OC od 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest jedynie ocena ich sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wskazuje w tym zakresie na wyrażone w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko, że polisa OC składana przez wykonawców w celu 

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy zabezpieczeniu realizacji 

zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie, lecz ma potwierdzić, że 

wykonawca posiada ubezpieczenie OC w określonej przez zamawiającego wysokości (tak: wyrok KIO 

z dnia 30 listopada 2010 r., KIO 2512/10; wyrok KIO z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt: KIO 

753/11, KIO 758/11; wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 2801/10; wyrok z dnia 21 

maja 2010r. sygn. akt: KIO/UZP 814/10; wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt: KIO 1395/10; 

wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11; wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt 

KIO/UZP 216/09, KIO/UZP 223/09). 

 

Odnosząc się do zapisów pkt. 22.12 SIWZ:  dla żądania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla 

wykonania przedmiotu umowy, zamawiający sformułował inne postanowienia SIWZ, które 
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zobowiązują wybranego wykonawcę do zawarcia stosowanej umowy ubezpieczenia (por. wyrok KIO 

z dnia 18 stycznia 2012 r., KIO/UZP 62/12; wyrok KIO z dnia 30 czerwca 2010 r., KIO/UZP 

1206/10). 

 

Ad 5.   

Tak,  Zamawiający dysponuje wdrożonym systemem GIS w zakres którego wchodzą: mapa, 

ewidencja majątku (dane opisowe i przestrzenne dotyczące sieci), zarządzanie dokumentacją sieci, 

ewidencja awarii. 

 

Ad 6.  

Tak, do systemu Mb_GIS zostały wprowadzone wszystkie posiadane przez Zamawiającego dane 

pochodzące z dokumentacji, dotyczące sieci i przyłączy wodociągowych. Zamawiający dokłada 

starań, aby w systemie znajdowały się aktualne i kompletne dane. 

 

Ad 7. 

a) Nie, Zamawiający udzieli podstawowego instruktażu oraz przekaże dostęp do dokumentacji 

użytkownika systemu. 

b) Nie, Wykonawca we własnym zakresie organizuje narzędzia i urządzenia niezbędne do 

prawidłowego wykonywania Zamówienia. Zamawiający udostępni połączenie internetowe w 

na terenie SUW Komorów przy ul. Turystycznej 2 oraz umożliwi dostęp do systemu z poza 

wewnętrznej sieci Zamawiającego za pomocą szyfrowanych połączeń VPN. Dostęp do 

systemu odbywa się za pomocą urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową, zalecaną 

przez producenta przeglądarką jest Firefox. 

c) Zamawiający może udostępnić system maksymalnie 3 użytkownikom wskazanym przez 

Wykonawcę. 

 

Ad 8.   

Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 1 do umowy nr UG-GK/…. Pkt. 39 w 

następujący sposób: 

 

„Kontrolę poprawności działania urządzeń pomiarowych u odbiorców wody na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia głównego urządzenia pomiarowego bez 

udziału osób trzecich”  

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów powyższego punkt poprzez jego rozszerzenie tj. 

„Zamawiający pokryje, koszty wymiany wodomierza głównego, który został uszkodzony 

mechanicznie ……..” , gdyż powyższy zapis jest nie zgodny z §6 ust 11 obowiązującego regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr XVIII/114/2008 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008 roku  Nr 125, poz. 4396).  

 

Ad 9.   

Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku  nr 1 do umowy nr UG-GK/…. Pkt. 40 zgodnie z 

żądaniem strony poprzez dodanie „bez zaworu antyskażeniowego”.  

 

Ad 10.  

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ i projektu umowy §5 ust. 2: 

„Wodomierze muszą być całkowicie odporne na magnes neodymowy, posiadać atest higieniczny 

PZH, certyfikat WE/MID CE (tłumaczony na język polski) lub zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar 

zgodnie z wymaganymi normami oraz muszą być zalegalizowane w roku dostarczenia (cecha 

legalizacyjna musi spełniać polskie wymagania).” 

Fakt potwierdzenia że dana deklaracja WE/MID dotyczy wodomierzy jednostrumieniowych 

skrzydełkowych mokrobieżnych hybrydowych może również wynikać z opisu urządzenia 

mierniczego, a nie tylko z samej nazwy wodomierza. Przez wodomierz hybrydowy Zamawiający 

rozumie wodomierz w którym liczydło zanurzone jest w  roztworze gliceryny. 
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Ad 11.  

Tak, Zmawiający będzie honorował dopuszczenia europejskie WE/MID.  

 

Ad 12.   

Zamawiający  nie posiada wykazu zasuw liniowych i domowych oraz hydrantów ppoż. wraz z 

określeniem ich lokalizacji wg. stanu środków trwałych. Zamawiający jak i Wykonawca będzie mógł 

wygenerować wykaz zasuw liniowych i domowych oraz hydrantów ppoż. wraz z określeniem ich 

lokalizacji z programu Mb_GIS.  

 

Ad 13.   

Zamawiający, w trakcie trwania umowy przewiduje do wymiany nie więcej niż 2000 tabliczek 

informacyjnych przez cały okres trwania umowy. Tabliczki  wykonane z tworzywa sztucznego, 

produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami). 

Montaż w miejscach zwyczajowo przyjętych tzn. za zgodą właściciela na ogrodzeniach posesji lub 

innych widocznych miejscach.  

 

Ad 14.   

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu SIWZ i załącznika nr 1 do umowy.  

 

Ad 15.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu SIWZ i załącznika nr 1 do umowy.  

 

Ad 16. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu SIWZ i załącznika nr 1 do umowy.  

 

Ad 17. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu SIWZ i załącznika nr 1 do umowy.  

 

Ad. 18.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu SIWZ i załącznika nr 1 do umowy.  

 

Ad 19. 

Zamawiający nie określi poziomu ilościowego wymaganych osób do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej stosowania klauzul społecznych 

wskazano, że zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, przy określaniu obowiązku zatrudnienia 

na umowę o pracę nie powinien robić tego zbyt szczegółowo. „Podkreślić należy, że zamawiający 

zasadniczo nie zastępuje wykonawcy w określeniu sposobu realizacji świadczenia. Z tego też tytułu 

zamawiający, co do zasady, nie wskazuje czynności wykonywanych na podstawie umowy o pracę z 

podziałem na wykonawców i podwykonawców. Zamawiający zasadniczo nie określa też, jaka liczba 

osób po stronie wykonawcy będzie brała udział w realizacji zamówienia, nie decyduje o systemie 

zmianowym etc. Zamawiający powinien natomiast wprowadzić do umowy zapis, w którym przewidzi 

zobowiązanie wykonawcy do wykonywania opisanych przez zamawiającego czynności pracownikami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę”. 

 

Ad 20 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, w tym również załącznika nr 4 do SIWZ 

(wzór umowy). 

 

Ad 21. 

Zamawiający w §7 ust. 1 umowy dodaje następujący zapis: „W przypadku zaistnienia obiektywnych 

przesłanek uniemożliwiających usunięcie awarii w wymaganych terminach, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić zastępcze punkty poboru wody. „ 
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Ad. 22. 

Zamawiający, nie jest w stanie na chwilę obecną określić miesięcznych limitów, ze względu na fakt, iż 

wymiany prowadzone są na bieżąco i nie dysponuje wiedzą ile wymian przypadających na rok bieżący 

zostanie przeniesiona na lata przyszłe. 

 

Ad 23.  

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia  i ewentualna zmiana podwykonawcy uregulowane 

zostały w art. 36 b i art. 36 ba ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.). Jeżeli wykonawca będzie korzystał na etapie realizacji umowy z podwykonawstwa, wówczas 

zastosowanie znajdzie §101projektu umowy. 

 

Ad 24.  

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

Ad 25. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.  

 

Ad 26.  

Zamawiający dokona zmiany zapisów umowy poprzez dodanie w §14 zapisu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia  brutto określonego w §8 ust. 1. „ 

 

Ad 27  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Ad 28  

Zmawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

 

Ad 29. 

Termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określony jest §13 ust 2 umowy: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania  zamówienia, uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz przekazania 

protokólarnego powierzonej infrastruktury.” Wg oceny Zamawiającego nie wymaga 

doprecyzowywania.  

 

Ad 30.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu 

składania ofert.  

 

 

 
 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.72.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

