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Bańoszyce, dnia 8 lipca 2021 r.

WTW POLAND Sp. z o,o.

ul. Konopnickiej2F
11-200 Bańoszyce

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W nawiązaniu do postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 ,,Nabycie robót i materiałow budowla-

nych - Rozbudowa hali produkcyjnej", prowadzonego w ramach pĘektu ,,Zwiększenie konkurencyjności firmy

WTW, popzez wdrozenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętzenia" realizowanego w ramach

poddziałania 19.1.2 lnnowacje w obszaze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth, działania 19.1 Nowe

Produkty i lnwestycje, osi priorytetowej '19 Nonłeskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do par, 3 ust. 7 ,,Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie

terminów wykonania pzedmiotu umowy, jeżeli niedotzymanie terminu/terminów umownych puez Wykonawcę

będzie następstwem", proszę o dopisanie dodatkowego pkt. nr 7) o treści ,,7) Braku możliwości zdobycia materia-

łow budowlanych potzebnych do realizacji umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający informuję ze nie wyraza zgody na zaproponowanązmianę.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do par. 7 ust. 5 Umovuy proszę o dokonanie zmiany roz|iczenia nazaliczki 40o/opżed realizacją

etapu oraz 60% po realizacji danego etapu prac.

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuję ze nie wyraza zgody na zaproponowanązmianę.

Pytanie nr 3 (Modyfikacja 1)

W nawiązaniu do par. 7 ust. 8 Umowy proszę o wykreślenłe z treści ,, Wykonawca oświadcza, ze wynagrodzenie

ma charakter kompleksov,ly i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją,robó| w tym koszty ene€łł-eleŁ

Ęeznejr+łeplnejrłleay, koszty odbiorow, atestów, prób, opłat uzędowych, w Ęm za zĄęcie pasa drogowego,

licencji, zabezpieczeń robót do odbioru końcowego, doprowadzenia do odbiorów, koszty ewentualnych
jów (w tym koszty mobilizacji i demobilizacji), a takze innych czynności, do których zobowiązany j

ca."
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0dpowiedź:
Zamawiający informuje, że pzychyla się do powyzszej zmiany i dokonuje modyfikacji wzoru Umowy będącej

załącznikiem nr 5 do zapytania ofeńowego,

Pytanie 4 (Modyfikacja 1)

W nawiązaniu do par. 9 ust, 1a) Umowy, prosimy o zmianę zapisu na następującą

a) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu prac (zgodnie z etapami określonymi w par,2 ust. 1 Umowy) wy-

nikające z winy Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wańości danego etapu prac, zakażdy dzień opoźnienia li-

czony od terminu zakończenia danego etapu do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowańość

10% wańości danego etapu.

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuje, że przychyla się do powyzszej zmiany i dokonuje modyfikacji wzoru Umowy będącej

załącznikiem nr 5 do zapytania ofeńowego.

Pytanie 5

W nawiązaniu do par. 9 ust. 1c) Umowy, prosimy o zmianę wysokości kary do 10%.

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuję ze nie wyraza zgody na zaproponowanązmianę.

Pytanie 6

Prosimy o wykreślenie z Umowy par, 9 ust, 2 o treści ,,2.W puypadku niedotzymaniapzezWykonawcę terminu

realizacji umowy i utraty puez Zamawiającego dofinansowania inwestycji w ramach Nonreskiego Mechanizmu

Finansowego 2014-2021, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownejw wysoko-

ści kwoty utraconego dofinansowania",

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że nie wyraza zgody na zaproponowanązmianę.

Pytanie 7

Prosimy o wykreślenie z Umowy par. 4 ust. 5 pkt. 4) ustanowienia Kierownika Budowy jako osoby odpowiedzial_

nej za pzebieg Robot posiadającej uprawnienia oraz ustanowienie kierowników robot posiadających uprawnienia

stosownie do danej branży i zgłoszenia ich do dziennika budowy, pzedstawienia na ządanie lnwestora orygina-

łów lub poświadczonych kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do

wykonania Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że nie wyraza zgody na zaproponowanązmianę.
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