
   
 

               Wałbrzych, dnia 11.01.2021 r.  
   
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia p.n. 
„Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”. 
 

 

Pytanie nr 1:  
W celu wyceny niniejszej usługi zwracam się o udzielenie orientacyjnych informacji dotyczących: 
 

1. Powierzchni obiektów  
2. Transformatorów (liczba, przeciętny wiek)    
3. Wielkości zużycia energii elektrycznej 
4. Wielkości zużycia energii cieplnej 
5. Sprężonego powietrza (ilość kompresorów, rodzaj i ich moc) 
6. Źródeł energii (źródła własne) 
7. Zużycia paliw. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Ad. 1 i 2. Zamawiający uzupełnia informacje zgodnie z załącznikiem nr 11 (wykaz obiektów po 
uzupełnieniu informacji) i udostępnia go na swojej stronie internetowej. 
Ad. 5.  Zamawiający na moment udzielenia odpowiedzi nie posiada wszystkich informacji w zakresie 
punktu 5 ww. pytania. 
Ad. 6. Zamawiający posiada dwa kogeneratory o mocy elektrycznej 190 kW każdy. 
Ad. 3,4, i 7. Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie dotyczącym punktów 3,4 i 7 i zamieścił 
informacje pod adresem strony: https://www.wpwik.pl/Zamowienia_2020/audyt-
energetyczny/audyt-energetyczny-wyjasnienia-1.pdf 
Zamawiający udostępni wszystkie wymagane informacje Wykonawcy, który zaoferował ofertę 
najkorzystniejszą i z którym zawarto umowę w sprawie realizacji zamówienia.  
 

Pytanie nr 2:  

W związku z przygotowywaną przez naszą firmę oferty dot.  „Przeprowadzenia audytu efektywności 
energetycznej w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” prosimy  
o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących technologii. Prosimy o zestawienie ilości zespołów 
pompowych powyżej 50 kW z podaną informacją czy dysponują państwo danymi archiwalnymi takimi 
jak: ciśnienia zasilania, obciążenia prądowo-napięciowe, przepływy. 
Dodatkowo przesyłamy propozycje zmian do umowy. 
 

Zaproponowane zmiany: 

1. §2, ust. 6  
Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:  
W przypadku braku odbioru przedmiotu zamówienia lub braku zgłoszenia uwag w terminach 
wskazanych w zdaniu poprzednim Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego podpisania 
protokołu oraz wystawienia faktury vat.  



   
 

Dodatkowo wnosimy o skrócenie terminu na przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego do 5 dni 
roboczych. 
 

2. §3, ust. 12 
Wnosimy o wprowadzenie odpowiednich zapisów zabezpieczających Wykonawcę, w przypadku 
rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania audytu już po przystąpieniu prac przez Wykonawcę.  
Wnosimy o wprowadzenie zapisu o zwrocie uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
do dnia rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania audytu. 
 

3. §5, ust. 1, pkt 1) 
Słowo „opóźnienia” – wnosimy o zmianę na „zwłokę”. 
Wnosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,5%. 
 

4. §5, ust. 1, pkt 2) 
Słowo „opóźnienia” – wnosimy o zmianę na „zwłokę”. 
Wnosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,5%. 
 

5. §5, ust. 4 
Wnosimy o ograniczenie maksymalnej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do wartości 
100% wynagrodzenia umownego netto.  
Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy z tytułu utraconych 
korzyści, szkód pośrednich oraz następczych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu 11 zestawów pompowych zasilanych napięciem 6kV 
oraz 2 zestawów pompowych zasilanych napięciem 0,4kV. Zamawiający na moment udzielenia 
odpowiedzi nie posiada wszystkich pozostałych informacji w zakresie ww. pytania.  
 
Ad. §2, ust. 6. Z uwagi na spore obłożenie sprawami bieżącymi Zamawiający nie dokonuje zmian 
zapisu §2, ust. 6 wzoru umowy. §3, ust. 4 wzoru umowy Zamawiający otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone po wykonaniu usługi. W przypadku 
nieprzystąpienia przez Zamawiającego do dokonania odbioru lub niewniesienia uwag do przedmiotu 
umowy w terminie określonym w §2, ust. 6, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonany przedmiot 
umowy będzie odpowiednio podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół 
odbioru za wykonanie przedmiotu umowy lub jednostronny protokół odbioru wykonanego  
i dostarczonego przedmiotu umowy sporządzony przez Wykonawcę, w przypadku zaistnienia sytuacji, 
o której mowa w zdaniu drugim”. 
 
Ad. §3, ust. 12. Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu określonego w §3, ust. 12 wzoru umowy. 
 
Ad. §5, ust. 1 pkt 1). Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu określonego w §5, ust. 1 pkt 1)  wzoru 
umowy. 
 
Ad. §5, ust. 1 pkt 2). Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu określonego w §5, ust. 1 pkt 2)  wzoru 
umowy. 
 
Ad. §5, ust. 4. Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu określonego w §5, ust. 4  wzoru umowy. 
 

Powyższe należy traktować jako wiążące przy sporządzaniu i składaniu oferty. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią pierwotnej dokumentacji przetargowej, a treścią udzielonej 
odpowiedzi jako obowiązujące należy przyjąć treść niniejszego oświadczenia Zamawiającego.  



   
 

 
PODSTAWA PRAWNA: 
§ 13 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.  stanowiącego załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018 z dnia 12.02.2018 r.: 
„Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji 
przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
ją także na tej stronie.” 
 
 
 
 
 


