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Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Montaż odnawialnego źródła ciepła
i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie”
Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu wpłynęły niżej wymienione pytania o
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
PYTANIA i ODPOWIEDZI do SWZ
Pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r.
Pytanie: Niniejszym wnioskujemy, aby nie uzależniać zapłaty za wykonane roboty
(płatność końcowa) od ewentualnego braku możliwości wykonania przyłącza gazowego
przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
Zamawiający w SWZ określa termin zakończenia realizacji robót na dzień 30.09.2021r.
jednakże w rozdziale XVIII ust. 6 pkt 10,11 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany
terminu zakończenia robót, co za tym idzie zmianę terminu płatności o czas wynikający z
oczekiwania na wykonanie przyłącza gazowego przez Polska Spółkę Gazownictwa Sp. z o.
o., wnioskujemy o zapłatę za wykonane roboty w tym główne urządzenia niezależnie od
ewentualnego oczekiwania na wykonanie przyłącza gazowego, które to w żaden sposób nie
jest zależne od Wykonawcy.
Odpowiedź: W przypadku konieczności zastosowania zapisów § 20 ust. 6 pkt 10) lub
§ 20 ust. 6 pkt 11) projektu umowy (zapisy zawarte również w SWZ rozdział XVIII ust. 6
pkt 10,11) Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę najpóźniej przed przystąpieniem
przez niego do realizacji robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
związanych z wymianą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła w budynku szkoły
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podstawowej. W szkole tej znajduje się oddział przedszkolny, do którego od września będą
uczęszczać trzyletnie dzieci. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz dzieci
z oddziału przedszkolnego, Zamawiający musi zapewnić ogrzewanie budynku. W
przypadku uzyskania informacji z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., iż przyłącze
gazowe nie zostanie wykonane w czasie umożliwiającym funkcjonowanie nowej instalacji
grzewczej przed początkiem „sezonu grzewczego” Zamawiający rozważy skorzystanie z
zapisów § 20 ust. 6 pkt 10) lub § 20 ust. 6 pkt 11) projektu umowy. Zamawiający nie
może dopuścić do sytuacji wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę przy braku
wykonania przyłącza gazowego przez PSG, ponieważ musi zapewnić ogrzewanie budynku
w sezonie zimowym w oparciu o nową lub starą instalację grzewczą.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 24.02.2021 r. wystąpił do Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o przyspieszenie realizacji przyłącza i wykonanie go do
31.07.2021 r.; ponieważ nie uzyskał wiążącej odpowiedzi w dniu 23.04.2021 r. ponownie
wystąpił o przyspieszenie prac, wskazując, że gdyby wykonanie przyłącza w terminie do
31.07.2021 r. okazało się niemożliwe, prosimy o wykonanie go w terminie do 15.09.2021 r.
ze względu na konieczność zapewnienia ogrzewania w budynku szkoły.
Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Sporządziła:
Edyta Leśniewska
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