Jako ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego tj. pełnienie roli Inżyniera zgodnie z
„Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawcę” w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w
Toruniu, prosimy o
potwierdzenie prawidłowości wykładni przez nas wybranych postanowień projektu umowy
„W Sprawie Udzielenia Zamówienia Publicznego Współfinansowanego Ze Środków
Funduszu Spójności”, tj.
1. §12 ust. 3, w ten sposób, że przesłanką zastosowania kary umownej jest tylko taka sytuacja
gdzie niezaakceptowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie dokumentów lub ich treści następuje z powodu istotnych błędów
(niedociągnięć) o charakterze merytorycznym, które powstały z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Wykonawcy,
2. §2 ust. 3, w ten sposób że obowiązek obecności na naradach Inżyniera Rezydenta zostaje
dochowany jeżeli w jego zastępstwie delegowana zostanie inna osoba – uprawniona przez
Wykonawcę do czasowego/incydentalnego zastępstwa Inżyniera Rezydenta.
W odpowiedzi na pkt 1 Zamawiający informuje, że przesłanką zastosowania kary umownej,
związanej z §12 ust. 3 może być sytuacja niezaakceptowania przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumentów lub treści w nich
zawartych opracowanych przez Wykonawcę z powodu błędów merytorycznych, przy czym
nie znajduje zastosowania podział na błędy istotne i nieistotne. Jeżeli Wykonawca
przedstawia dokument to uważa się, że odpowiada za jego treść i poprawność merytoryczną.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w opisie przedmiotu zamówienia określono, że do
obowiązków Wykonawcy należy m.in. „przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów
niezbędnych do prowadzenia kontraktu na roboty”.
W odpowiedzi na pkt 2 Zamawiający informuje, że zasady zastępstwa Kluczowych
Specjalistów określa §10 Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (część II SIWZ).
W przypadku zastępstwa Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 1 do Umowy, czyli Opisie
przedmiotu zamówienia. Zmiana jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.

