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Informacja o pytaniach do SWZ  

 
Dotyczy: "Demontaż starych membran oraz dostawa i montaż nowych 
półprzepuszczalnych membran na instalacji do stabilizacji w systemie  zamkniętym”  
 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 

zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: W odniesieniu do zapisów OPZ, Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia 

jest demontaż starych membran na dachu i drzwiach wraz z elementami montażowymi itd. oraz 

dostawa i montaż nowych półprzepuszczalnych membran na instalacji do stabilizacji  

w systemie zamkniętym typu „BIODEGMA” wraz z wymianą elementów mocujących. 

Prosimy o wskazanie równoważności dla systemu zamkniętego typu BIODEGMA lub opisanie 

systemu w sposób nie utrudniający konkurencji i nie wskazujący na konkretną firmę / 

Wykonawcę (BIODEGMA: https://www.biodegma.de/technologia.html ). 

Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie  

o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ponadto, zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Jeśli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu powinnien 

towarzyszyć wyraz „lub równoważny”, oraz opisanie kryteriów stosowanych do oceny 

równoważności. 

Odpowiedź: Działając  na podstawie art.137 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść 

SWZ poprzez wykreślenie słowa „BIODEGMA” i zastępuje go sformułowaniem „typu 

zamkniętego”. 

 

https://www.biodegma.de/technologia.html


Pytanie nr 2:W nawiązaniu do wniosku z pkt. 1 powyżej, Wykonawca wnosi o zmianę 

zapisów § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Umowy poprzez wykreślenie słowa „BIODEGMA” lub 

zastąpienie go sformułowaniem „typu zamkniętego”. 

Odpowiedz: Zamawiający modyfukje treść zapisów § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Umowy poprzez 

wykreślenie słowa „BIODEGMA” i zastąpuje go sformułowaniem „typu zamkniętego” 

Pytanie nr 3.W odniesieniu do zapisów § 5 ust. 5 Umowy:  

„Zgłoszenia gwarancyjne zostaną uznane, jako doręczone po wysłaniu ich w formie pisemnej 

na adres: _____________ w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 (…)” 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na powiadomienie w formie wiadomości e-mail (oraz 

dodatkowo wysłanie powiadomienia w formie pisemnej).  

Biorąc pod uwagę moment otrzymania powiadomienia przez Wykonawcę, który nie jest 

równoznaczny z wysłaniem zawiadomienia przez Zamawiającego, może spowodowach 

opóźnienia w czasie reakcji na zgłoszenie oraz w dokonaniu wymiany lub naprawy 

przedmiotu zamówienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedz : Zamawiający  modyfikuje treśc zapisów § 5 ust. 5 Umowy na zapis : Zgłoszenia 

gwarancyjne zostaną uznane, jako doręczone po wysłaniu ich w formie pisemnej na adres: 

_____________ w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 (…) oraz powiadomienie w formie wiadmości 

eamil na adres…………… 

 

Pytanie nr 4. W odniesieniu do zapisów § 6 Umowy, Wykonawca wnosi o zmianę 

„opóźnienia” na „zwłokę”, co koresponduje z art. 433 pkt 1 Pzp. 

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy kodeksu 

cywilnego. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem znacznie się 

różnią.  

W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych 

zobowiązań wynikających np. z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem 

kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych, w przeciwieństwie do 

tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany 

z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Ponadto, zapis o naliczaniu kary umownej za 

wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją 

przedmiotowej umowy a tym samy umożliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. 

Proponowany przez Zamawiającego zapis o karze umownej za opóźnienie prowadzi de facto 

do rozszerzenia odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności, co powoduje 

brak możliwości oceny ryzyka związanego z umową. 

Odpowiedz . Zamawijący modyfikuje treść zapisów § 6 Umowy poprzez zmianę 

„opóźnienia” na „zwłokę” . 

 

 

 

 
 

 
……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 
podejmowania czynności w jego imieniu 
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