
Miedźno, dnia 20 lipca 2020 roku 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

„uPzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 10 czerwca 2020 roku 

wraz z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona 

zmian  w SIWZ lub w załącznikach w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie nr 1 
 

Prosimy o zmianę art. 1.36 załącznika nr 2 do SIWZ polegającą na doprecyzowaniu definicji 
„Nieruchomości” poprzez wskazanie numerów działek, obrębów oraz numerów ksiąg wieczystych 
wszystkich nieruchomości, na których realizowane będzie Przedsięwzięcie.  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest konieczne, ponieważ 
obecnie definicja przewiduje, że Nieruchomości są szczegółowo określone w PFU oraz w 
Dokumentacji Projektowej, podczas gdy identyfikacja konkretnych działek na podstawie 
załącznika nr 2 do PFU jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację, jednocześnie wyjaśnia, że w Załączniku nr 2 do 
SIWZ – pkt 1.36 otrzymuje brzmienie:  

„1.36. Nieruchomość – obszar położony na terenie Gminy Miedźno, szczegółowo określony w PFU 
oraz Dokumentacji Projektowej, oraz Dokumentacji Projektowej Podmiotu Publicznego, zajęty 
przez Linię Oświetleniową, zlokalizowany na działkach opisanych szczegółowo w załączniku nr 11 
do Umowy – Wykaz Nieruchomości”. 

W związku z powyższym Zamawiający dodaje do SIWZ załącznik nr 9 – Wykaz Nieruchomości, 
który będzie również załącznikiem nr 11 do Umowy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do 
niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykaz Nieruchomości jest aktualny na 
dzień przekazania odpowiedzi na pytania do SIWZ, zaś Zamawiający przewiduje możliwości jego 
aktualizacji na etapie Realizacji Umowy o PPP. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 15.1.5 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 

„uzyskania od właścicieli – z wyłączeniem Podmiotu Publicznego – nieruchomości, na których 
planowany jest montaż Linii Oświetleniowej niezbędnych zgód oraz prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, w celu wykonania Robót Budowlanych oraz Utrzymania i 



Zarządzania Linią Oświetleniową, przy czym niezawinione przez Partnera Prywatnego nieuzyskanie 
od właścicieli nieruchomości niezbędnych zgód będzie stanowić Zdarzenie Odszkodowawcze”?  

Nałożenie na Partnera Prywatnego odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne należy 
uznać za nieuzasadnione. Ryzyko nieuzyskania niezbędnych zgód od właścicieli nieruchomości, na 
których planowany jest montaż Linii Oświetleniowej powinien ponosić Podmiot Publiczny.  

Wskazujemy, że wprowadzenie postulowanej zmiany będzie skutkować koniecznością 
dostosowania załącznika nr 6 do Umowy o PPP (Zdarzenia Odszkodowawcze).  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 2 do 
SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, pkt 15.1.ppkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) uzyskania od właścicieli - z wyłączeniem Podmiotu Publicznego - nieruchomości, na których 
planowany jest montaż Linii Oświetleniowej niezbędnych zgód oraz prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, w celu wykonania Robót Budowlanych oraz Utrzymania i 
Zarządzania Linią Oświetleniową, przy czym niezawinione przez Partnera Prywatnego nieuzyskanie 
od właścicieli nieruchomości niezbędnych zgód będzie stanowić Zdarzenie Odszkodowawcze”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje że pkt 1.9 Załącznika nr 6 do Umowy o PPP  - Zdarzenia 
Odszkodowawcze , otrzymuje brzmienie:  

„1.9. Wystąpienie przyczyn zewnętrznych niezależnych od Partnera Prywatnego, skutkujących 
niemożnością prowadzenia Robót Budowlanych, takich jak: protesty społeczne, niezawiniony 
przez Partnera Prywatnego brak uzyskania od właścicieli Nieruchomości niezbędnych zgód oraz 
prawa dysponowania Nieruchomością w celu wykonania Robót Budowlanych oraz Utrzymania i 
Zarządzania Linią Oświetleniową; odkrycie Gruntu/Obiektu Zanieczyszczonego, Akty Wandalizmu, 
Niewłaściwe Użytkowanie Linii Oświetleniowej”. 
 
Pytanie nr 3:  
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza dodanie do art. 5.1 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowienia o treści: 

„11) zapewnić Partnerowi Prywatnemu prawo do dysponowania Nieruchomościami na cele 
budowlane, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Nieruchomości, do których Podmiot 
Publiczny posiada odpowiedni tytuł prawny”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ Partner 
Prywatny będzie musiał dysponować prawem do dysponowania Nieruchomościami na cele 
budowlane, aby móc uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację, jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 2 do 
SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy, w pkt 5.1. ppkt 10) dodaje się ppkt 11) w brzmieniu: 

„11) zapewnienia Partnerowi Prywatnemu prawo do dysponowania Nieruchomościami na cele 
budowlane, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Nieruchomości, do których Podmiot 
Publiczny posiada odpowiedni tytuł prawny”. 

 



Pytanie nr 4 

Prosimy usunięcie art. 7.1 załącznika nr 2 do SIWZ, ponieważ wskazane postanowienie posługuje 
się terminem „Wstępne Warunki Finansowania”, który nie został zdefiniowany w Umowie o PPP, 
ani żadne inne postanowienie Umowy o PPP się nim nie posługuje, w związku z czym nie jest 
możliwe odtworzenie jego desygnatów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uchyla pkt.7.1. Załącznika nr 2 do SIWZ. Jednocześnie informuje, że w ww. punkcie 
zianie ulegnie numeracja kolejnych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że każda jednostka 
redakcyjna otrzyma numer o 1 (jeden) niższy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w 
pozostałych postanowieniach Załącznika nr 2, wszelkie odwołania to treści pkt 7 zostały 
zaktualizowane.  

Pytanie nr 5: 
 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 10.9 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 

„W przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, powodujących wystąpienie zwłoki 
w realizacji obowiązków Umownych, Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo żądania 
wydłużenia terminów na ich realizację określonych w Umowie, a Podmiotowi Publicznemu 
przysługuje prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki na zasadach określonych w Umowie 
oraz podjęcie innych działań związanych z występowaniem Wad. 

Koszty usunięcia wszelkich Wad Dokumentacji Projektowej i skutki wynikające z dokonanych 
zmian obciążają Partnera Prywatnego. Jeśli powyższe Wady Dokumentacji Projektowej, 
spowodują konieczność wykonania przez Partnera Prywatnego robót dodatkowych, 
zwiększających koszty wykonania Umowy, Podmiot Publiczny nie zapłaci dodatkowego 
wynagrodzenia za takie prace. Zmianę Dokumentacji Projektowej wykonuje Partner Prywatny na 
swój koszt. 

Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy powyższa sytuacja 
będzie wynikać z Wad w Dokumentacji Projektowej Podmiotu Publicznego. Wystąpienie zwłoki w 
realizacji obowiązków Umownych Partnera Prywatnego na skutek Wady w Dokumentacji 
Projektowej Podmiotu Publicznego będzie stanowić Zdarzenie Odszkodowawcze.”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ Podmiot 
Publiczny powinien ponosić odpowiedzialność za ewentualne Wady sporządzonej przez siebie 
dokumentacji.   

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 2 do 
SIWZ, pkt 10.9. otrzymuje brzmienie:  

10.9 

Ryzyka związane 

 z wystąpieniem wad  

w Dokumentacji Projektowej 

W przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, 

powodujących wystąpienie zwłoki w realizacji obowiązków Umownych, 

Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo żądania wydłużenia 

terminów na ich realizację określonych w Umowie, a Podmiotowi 

Publicznemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych z tytułu 



zwłoki na zasadach określonych w Umowie oraz podjęcie innych działań 

związanych z występowaniem Wad. 

Koszty usunięcia wszelkich Wad Dokumentacji Projektowej i skutki 

wynikające z dokonanych zmian obciążają Partnera Prywatnego. Jeśli 

powyższe Wady Dokumentacji Projektowej, spowodują konieczność 

wykonania przez Partnera Prywatnego robót dodatkowych, 

zwiększających koszty wykonania Umowy, Podmiot Publiczny nie zapłaci 

dodatkowego wynagrodzenia za takie prace. Zmianę Dokumentacji 

Projektowej wykonuje Partner Prywatny na swój koszt. 

Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy 

powyższa sytuacja będzie wynikać z Wad w Dokumentacji Projektowej 

Podmiotu Publicznego. Wystąpienie zwłoki w realizacji obowiązków 

Umownych Partnera Prywatnego na skutek Wady w Dokumentacji 

Projektowej Podmiotu Publicznego będzie stanowić Zdarzenie 

Odszkodowawcze 

 

Pytanie nr 6.  
 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 10.18 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 

„Partner Prywatny będzie prowadził na własny koszt uzgodnienia z gestorami sieci w niezbędnym 
zakresie. Podmiot Publiczny zobowiązany jest do ścisłej współpracy w zakresie prowadzonych 
uzgodnień. Opóźnienie spowodowane bezpośrednio wydłużeniem procedur uzgodnień, które nie 
wynika z zawinionego działania lub zaniechania Partnera Prywatnego, stanowi podstawę do 
wydłużenia terminów zakończenia poszczególnych etapów.”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ Partner 
Prywatny nie powinien ponosić odpowiedzialności za opóźnienie, które jest spowodowane 
zdarzeniami, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że  
w załączniku nr 2 do SIWZ, pkt 10.18. otrzymuje brzmienie:  

10.18 

Ryzyka związane 

z prowadzeniem uzgodnień 

z gestorami sieci 

Partner Prywatny będzie prowadził na własny koszt uzgodnienia z 

gestorami sieci w niezbędnym zakresie. Podmiot Publiczny 

zobowiązany jest do ścisłej współpracy w zakresie prowadzonych 

uzgodnień. Opóźnienie spowodowane bezpośrednio wydłużeniem 

procedur uzgodnień, które nie wynika z zawinionego działania lub 

zaniechania Partnera Prywatnego, stanowi podstawę do 

wydłużenia terminów zakończenia poszczególnych etapów 

 

Pytanie nr 7 
 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 21 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 



„21. Odbiór Robót Budowlanych 

21.1. Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót 
Budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe Robót Budowlanych; 

3) odbiór Etapu Robót. 

21.2. W odbiorach częściowych Robót Budowlanych oraz odbiorze Etapu Robót, uczestniczyć 
będzie inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru Robót. Brak uczestnictwa Komisji 
Odbioru Robót nie wstrzymuje odbioru chyba, że Komisja Odbioru Robót nie zostanie 
zawiadomiona o odbiorze lub nie ponosi winy za brak stawiennictwa. 

21.3. Zasady odbioru: 

1) odbiory częściowe Robót Budowlanych dokonywane są po przekazaniu kompletu dokumentów 
odbiorowych dla danej części Robót Budowlanych, których kompletność i prawidłowość została 
potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2) odbiór Etapu Robót dokonywany jest po zakończeniu przez Partnera Prywatnego całości Robót 
Budowlanych; 

2) Na okoliczność: 

a) odbioru, sporządza się protokół odbioru częściowego Robót Budowlanych albo protokół 
odbioru Etapu Robót; 

b) stwierdzonych Wad, sporządza się protokół Wad. 

3) Za dzień faktycznego odbioru części Robót Budowlanych albo odbioru Etapu Robót uznaje się 
dzień podpisania protokołu odbioru przez Komisję Odbioru Robót; 

4) Partner Prywatny zobowiązany jest zgłosić Komisji Odbioru Robót gotowość do odbioru, na 
podstawie wpisu kierownika budowy do Dziennika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, na co najmniej 10 dni przed planowanym zakończeniem danej 
części Robót Budowlanych albo wszystkich Robót Budowlanych; 

5) W celu dokonania odbioru, Partner Prywatny przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót Budowlanych, w 
tym: dziennik budowy, zaświadczenia, protokoły, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 
aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami. Po 
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletu dokumentów, których dołączenie do 
zawiadomienia o zakończeniu danej części Robót Budowlanych albo zakończeniu budowy lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego, 
Partner Prywatny zgłasza gotowość do odbioru. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaże 
Podmiotowi Publicznemu komplet dokumentacji powykonawczej po zakończeniu odbioru. 

6) Komisja Odbioru Robót oraz inspektor nadzoru przystąpią do odbioru niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 



7) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru: 

a) Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny dokona odbioru oraz sporządzi protokół wskazując rodzaj 
wad oraz sposób i termin jej/ich usunięcia. Partner Prywatny usunie wady w ramach 
Wynagrodzenia w terminie wyznaczonym w protokole; 

b) usuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny nie dokona odbioru, żądając rozebrania 
wadliwych elementów oraz ponownego ich wykonania przez Partnera Prywatnego na jego koszt 
oraz ryzyko, lub zlecając wykonanie zastępcze na koszt oraz ryzyko Partnera Prywatnego, w 
ramach Wynagrodzenia. 

c) nieusuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny: 

⎯ nie dokona odbioru oraz odstąpi od Umowy nie uiszczając Wynagrodzenia w zakresie 
wykonanych Robót Budowlanych posiadających Wady Istotne; albo 

⎯ dokona odbioru obniżając Wynagrodzenie odpowiednio do utraconej na skutek wady wartości 
użytkowej, estetycznej, technicznej, natomiast kwota, o którą zostanie obniżone Wynagrodzenie, 
określona będzie przez Podmiot Publiczny wedle stawek zawartych w SEKOCENBUDZIE dla woj. 
Śląskiego na datę sporządzenia protokołu. 

8) w przypadku nie usunięcia Wad w terminie określonym przez Podmiot Publiczny w protokole 
Wad, Podmiotowi Publicznemu przysługuje pod warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia 
Wad – prawo naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 300 za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu Wad w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu Podmiotu Publicznego. 

21.4 Wraz z dokonaniem każdego odbioru częściowego Robót Budowlanych własność obiektów 
objętych tym odbiorem częściowym przejdzie na Podmiot Publiczny. Odbiór częściowy może 
zostać skutecznie dokonany na zasadach proporcjonalności wykonanych prac, w zakresie, w jakim 
nieprzedstawienie kompletnych dokumentów odbiorowych przez Partnera Prywatnego 
spowodowane jest brakiem zapewnienia przez Podmiot Publiczny dostępu do Nieruchomości  w 
celu realizacji prac budowlanych. Wysokość wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zależała 
od kosztorysu faktycznie wykonanych prac zaś termin i wynagrodzenie dotyczące wykonania prac 
niezrealizowanych zostaną uzgodnione przez Strony. 

21.5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w toku czynności odbiorowych 
zastosowanie znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów.”? 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ Umowa o 
PPP nie przesądza, w którym momencie własność obiektów zostaje przeniesiona na Podmiot 
Publiczny. Ponadto, wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest 
konieczne, ponieważ na etapie zawarcia Umowy o PPP Podmiot Publiczny jest dysponentem 
wszystkich informacji o Nieruchomościach, na których mają być prowadzone prace budowlane 
przez Partnera Prywatnego, zaś Partner Prywatny przystępuje do Umowy o PPP w sytuacji 
niewiedzy co do tego czy na wszystkich Nieruchomościach objętych Umową o PPP możliwe będzie 
przeprowadzenie Robót Budowlanych. Z projektu Umowy o PPP wynika, że część Nieruchomości 
nie stanowi własności Podmiotu Publicznego. Wobec powyższego, ryzyko związane z 
niepewnością co do tego czy na wszystkich Nieruchomościach będzie możliwe podjęcie Robót 
Budowlanych nie może obciążać Partnera Prywatnego, w sytuacji zaś gdy dokonanie Robót 
Budowlanych z ww. powodu nie będzie możliwe, wówczas faktycznie zrealizowane Roboty 
Budowlane przez Partnera Prywatnego powinny podlegać odbiorowi częściowemu. 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację SIWZ, jednocześnie informuje, że w Załączniku nr 
2 do SIWZ pkt 21. Otrzymuje brzmienie: 

21. Odbiór Robót Budowlanych 

21.1. Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót Budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe Robót Budowlanych; 

3) odbiór Etapu Robót. 

21.2. W odbiorach częściowych Robót Budowlanych oraz odbiorze Etapu Robót, uczestniczyć będzie 

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru Robót. Brak uczestnictwa Komisji Odbioru 

Robót nie wstrzymuje odbioru chyba, że Komisja Odbioru Robót nie zostanie zawiadomiona o 

odbiorze lub nie ponosi winy za brak stawiennictwa. 

21.3. Zasady odbioru: 

1) odbiory częściowe Robót Budowlanych dokonywane są po przekazaniu kompletu 

dokumentów odbiorowych dla danej części Robót Budowlanych, których kompletność i 

prawidłowość została potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2) odbiór Etapu Robót dokonywany jest po zakończeniu przez Partnera Prywatnego całości 

Robót Budowlanych; 

3) Na okoliczność: 

a) odbioru, sporządza się protokół odbioru częściowego Robót Budowlanych albo protokół 

odbioru Etapu Robót; 

b) stwierdzonych Wad, sporządza się protokół Wad. 

4) Za dzień faktycznego odbioru części Robót Budowlanych albo odbioru Etapu Robót uznaje 

się dzień podpisania protokołu odbioru przez Komisję Odbioru Robót; 

5) Partner Prywatny zobowiązany jest zgłosić Komisji Odbioru Robót gotowość do odbioru, na 

podstawie wpisu kierownika budowy do Dziennika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, na co najmniej 10 dni przed planowanym zakończeniem 

danej części Robót Budowlanych albo wszystkich Robót Budowlanych; 

6) W celu dokonania odbioru, Partner Prywatny przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

Robót Budowlanych, w tym: dziennik budowy, zaświadczenia, protokoły, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletu dokumentów, których 

dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu danej części Robót Budowlanych albo zakończeniu 

budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa 

Budowlanego, Partner Prywatny zgłasza gotowość do odbioru. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego przekaże Podmiotowi Publicznemu komplet dokumentacji powykonawczej po 

zakończeniu odbioru. 

7) Komisja Odbioru Robót oraz inspektor nadzoru przystąpią do odbioru niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru: 



a) Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny dokona odbioru oraz sporządzi protokół wskazując 

rodzaj wad oraz sposób i termin jej/ich usunięcia. Partner Prywatny usunie wady w 

ramach Wynagrodzenia w terminie wyznaczonym w protokole; 

b) usuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny nie dokona odbioru, żądając rozebrania 

wadliwych elementów oraz ponownego ich wykonania przez Partnera Prywatnego na 

jego koszt oraz ryzyko, lub zlecając wykonanie zastępcze na koszt oraz ryzyko Partnera 

Prywatnego, w ramach Wynagrodzenia. 

c) nieusuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny: 

⎯ nie dokona odbioru oraz odstąpi od Umowy nie uiszczając Wynagrodzenia w zakresie 

wykonanych Robót Budowlanych posiadających Wady Istotne; albo 

⎯ dokona odbioru obniżając Wynagrodzenie odpowiednio do utraconej na skutek wady 

wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, natomiast kwota, o którą zostanie 

obniżone Wynagrodzenie, określona będzie przez Podmiot Publiczny wedle stawek 

zawartych w SEKOCENBUDZIE dla woj. Śląskiego na datę sporządzenia protokołu. 

9) w przypadku nie usunięcia Wad w terminie określonym przez Podmiot Publiczny w protokole 

Wad, Podmiotowi Publicznemu przysługuje pod warunkiem uprzedniego wezwania do 

usunięcia Wad – prawo naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 300 

za każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu 

Podmiotu Publicznego. 

21.4 Wraz z dokonaniem każdego odbioru częściowego Robót Budowlanych własność obiektów 

objętych tym odbiorem częściowym przejdzie na Podmiot Publiczny. Odbiór częściowy może zostać 

skutecznie dokonany na zasadach proporcjonalności wykonanych prac, w zakresie, w jakim 

nieprzedstawienie kompletnych dokumentów odbiorowych przez Partnera Prywatnego 

spowodowane jest brakiem zapewnienia przez Podmiot Publiczny dostępu do Nieruchomości  w celu 

realizacji prac budowlanych. Wysokość wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zależała od 

kosztorysu faktycznie wykonanych prac zaś termin i wynagrodzenie dotyczące wykonania prac 

niezrealizowanych zostaną uzgodnione przez Strony. 

21.5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w toku czynności odbiorowych zastosowanie 

znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 9.1. otrzymuje brzmienie:  

„ 9.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, za wykonanie Przedsięwzięcia, Partnerowi 

Prywatnemu zgodnie z Ofertą, przysługuje Wynagrodzenie w łącznej wysokości ___________ zł 

(słownie: ___________) netto, powiększone o Obowiązującą Stawkę VAT, w kwocie ___________ zł 

(słownie: ___________),  łącznie ___________ zł brutto (słownie: ___________).   

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę art. 8.2.1 oraz art. 8.2.2 załącznika nr 4 do  
załącznika nr 2 do SIWZ (Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej) polegającą na zastąpieniu 
brzmienia lit. a postanowieniem o treści: 



„a – Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania w danym Okresie Rozliczeniowym, jakie byłoby 
należne Partnerowi Prywatnemu w przypadku należytego wykonywania Umowy”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest niezbędne w celu 
doprecyzowania zasad obniżania Wynagrodzenia Partnera Prywatnego za Etap Utrzymania i 
Zarządzania na skutek Całkowitego Braku Dostępności lub Częściowego Braku Dostępności.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie informuje, że lit a. w pkt  8.2.1 oraz 
8.2.2 załącznika nr 4 do załącznika nr 2 do SIWZ (Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej) 
otrzymuje brzmienie: 

a – Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania w danym Okresie Rozliczeniowym jakie byłoby 
należne Partnerowi Prywatnemu w przypadku należytego wykonywania Umowy. 

Pytanie  nr 9  

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza dodanie postanowienia do załącznika nr 2 do SIWZ 
o treści:  

„30.2.17. Instytucja Finansująca, która ma udzielić, lub która udzieliła Finansowania, zażąda zmian lub 
uzupełnień postanowień Umowy warunkujących udzielenie przez nią Finansowania Partnerowi 
Prywatnemu lub utrzymanie jego dotychczasowych warunków.”?  

Dodanie powyższego postanowienia w załączniku nr 2 do SIWZ jest konieczne, ponieważ Instytucja 
Finansująca może uzależnić udzielenie Finansowania lub refinansowania od wprowadzenia 
odpowiednich zmian do Umowy o PPP.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ  w pkt 30.2. po ppkt 16)  dodaje się ppkt 17) w 
brzmieniu:  

„17) jeżeli okaże się to niezbędne w celu zapewnienia Finansowania Przedsięwzięcia przez Partnera 
Prywatnego. 

Zamawiający nie wyrazi zgody, aby jakiekolwiek zmiany mogłyby zostać wprowadzone wprost na 
wniosek Instytucji Finansującej, albowiem nie będzie ona strona Umowy o PPP.   

Pytanie nr 10 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 30.17 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 

„Wszystkie postanowienia dopuszczające zmianę Umowy stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Podmiot Publiczny nie odmówi wyrażenia zgody bez uzasadnionej przyczyny”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest konieczne, aby Podmiot 
Publiczny nie mógł odmawiać dokonania zmiany Umowy o PPP wyłącznie z przyczyn 
pozamerytorycznych.  



Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ  w pkt 30.17 otrzymuje  brzmienie: 

„30.17.Wszystkie postanowienia dopuszczające zmianę Umowy stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody, przy czym Podmiot Publiczny nie odmówi wyrażenia zgody bez uzasadnionej przyczyny.” 

Pytanie nr 11 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 36.1 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści:  

„36.1. W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia, Partnerowi Prywatnemu 
przysługuje zwrot części Wynagrodzenia za zrealizowaną część Przedsięwzięcia oraz pokryje koszty 
rozwiązania umów finansowych, na podstawie których zostało przyznane Finansowanie, i inne 
uzasadnione koszty uzyskania Zamknięcia Finansowego. Partner Prywatny zobowiązany jest zgłosić 
zrealizowany do Dnia Zakończenia Umowy zakres Dokumentacji Projektowej i Robót Budowlanych do 
odbioru, a Podmiot Publiczny zobowiązany jest do odbioru wykonanych prac, jeżeli spełniają one 
określone w Umowie warunki.”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ będzie postulowane przez Instytucje 
Finansujące, które nie będą skłonne zaakceptować ryzyka nie odzyskania kosztów Finansowania  
w przypadku rozwiązania Umowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację ww. postanowienia. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ wprowadza się nowe brzmienie pkt 1.35 o treści: 

„1.35.Model Finansowy – dokument stanowiący załącznik do Oferty, którego szczegółowy zakres 
przedstawiony został w załączniku nr 12 do Umowy”, natomiast pozostałe jednostki redakcyjne pkt 1 
otrzymuja numer wyższy o 1 (jeden) 

Kolejno Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 36.1 otrzymuje brzmienie:  

„36.1. W przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerowi Prywatnemu przysługuje zwrot części 
Wynagrodzenia za zrealizowaną część Przedsięwzięcia, a w przypadku jeżeli do wypowiedzenia 
Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny pokryje 
koszty rozwiązania umów finansowych, na podstawie których zostało przyznane Finansowanie, i inne 
uzasadnione koszty uzyskania Zamknięcia Finansowego, określone w Modelu Finansowym.  Partner 
Prywatny zobowiązany jest zgłosić zrealizowany do Dnia Zakończenia Umowy zakres Dokumentacji 
Projektowej i Robót Budowlanych do odbioru, a Podmiot Publiczny zobowiązany jest do odbioru 
wykonanych prac, jeżeli spełniają one określone w Umowie warunki.” 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wysokość takich kosztów powinna zostać określona w 

Modelu Finansowym, który należy dołączyć do oferty, a którego wzór został określony w załączniku 

nr 10 do SIWZ.  

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w Rozdziale 13 SIWZ  w pkt  13.4 lit m) dodaje się 

tiret nr 5 w brzmieniu: „Wypełniony Model Finansowy, którego wymagania określa Załącznik nr 10 do 

SIWZ” 



 

Pytanie nr 12 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 36.5 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści.  

„36.5. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy na Etapie Utrzymania i 
Zarządzania, Partnerowi Prywatnemu przysługuje Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny oraz 
Wynagrodzenie Etap Utrzymania i Zarządzania, w wysokości należnej za okres do Dnia Zakończenia 
Umowy. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania za ostatni miesiąc realizacji Umowy 
zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni, przez które w tym miesiącu trwał Etap Utrzymania i 
Zarządzania. Z wierzytelnością Partnera Prywatnego z tytułu Wynagrodzenia, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym mogą być potrącone wszelkie wierzytelności Podmiotu Publicznego wobec 
Partnera Prywatnego. Zapłata Wynagrodzenia za czynności i prace, które Partner Prywatny dokonał 
do Dnia Zakończenia Umowy wraz z Kosztami Finansowania, zostanie dokonana niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu stosownej faktury VAT. W 
przypadku powstania sporu co do wysokości Wynagrodzenia przysługującego Partnerowi 
Publicznego, Podmiot Publiczny uiści Wynagrodzenie w wysokości bezspornej w ww. terminie.”? 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest konieczne, ponieważ obecnie 
art. 36.5 przewiduje wyłącznie, że „zapłata Wynagrodzenia za czynności i prace, które Partner 
Prywatny dokonał do Dnia Zakończenia Umowy wraz z Kosztami Finansowania, nastąpi w terminach, 
w wysokości i okresach określonych przez Strony”. Takie brzmienie Umowy o PPP skutkuje 
nieuzasadnioną niepewnością po stronie Partnera Prywatnego. Ponadto, w naszej ocenie jest 
zasadne, aby Podmiot Publiczny niezwłocznie dokonywał płatności tej części kwoty rozliczenia, która 
jest bezsporna. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację ww. pkt. Jednocześnie informuje, ze w 
załączniku nr 2 do SIWZ pkt 36.5 otrzymuje brzmienie.  

„36.5. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania, Partnerowi Prywatnemu przysługuje Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny oraz 

Wynagrodzenie Etap Utrzymania i Zarządzania, w wysokości należnej za okres do Dnia Zakończenia 

Umowy. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i  Zarządzania za ostatni miesiąc realizacji Umowy 

zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni, przez które w tym miesiącu trwał Etap Utrzymania i 

Zarządzania. Z wierzytelnością Partnera Prywatnego z tytułu Wynagrodzenia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym mogą być potrącone wszelkie wierzytelności Podmiotu Publicznego wobec 

Partnera Prywatnego. Zapłata Wynagrodzenia za czynności i prace, które Partner Prywatny dokonał 

do Dnia Zakończenia Umowy wraz z Kosztami Finansowania, nastąpi na zasadach analogicznych do 

zapłaty Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny zgodnie z Harmonogramem Spłaty Etapu 

Inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, iż z chwilą rozwiązania Umowy Kwota Rozliczenia staje się 

bezsporną wierzytelnością przysługującą Partnerowi Prywatnemu wobec Podmiotu Publicznego”. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 31.1 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści.  



„Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę w następujących przypadkach…”? 

Akceptacja proponowanej zmiany będzie wymagać odpowiednie dostosowanie innych postanowień 
Umowy o PPP. 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ zgodnie z 
art. 395 par. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w razie wykonania prawa 
odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, w związku z czym wzajemne świadczenia stron 
ulegają zwrotowi. Tym samym prawo odstąpienia powinno zostać zastąpione uprawnieniem 
Podmiotu Publicznego do wypowiedzenia. Umowa powinna przewidywać odstąpienie wyłącznie w 
przypadku przewidzianym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.    

Pytanie nr 14 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 32.1 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści.  

„Partner Prywatny może wypowiedzieć Umowę w następujących przypadkach…” 

Akceptacja proponowanej zmiany będzie wymagać odpowiednie dostosowanie innych postanowień 
Umowy o PPP. 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest zasadne, ponieważ zgodnie z 
art. 395 par. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w razie wykonania prawa 
odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, w związku z czym wzajemne świadczenia stron 
ulegają zwrotowi. Tym samym prawo odstąpienia powinno zostać zastąpione uprawnieniem 
Podmiotu Publicznego do wypowiedzenia.    

Odpowiedź na pytanie nr 13 i 14: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ w  zakresie pkt 31-34 SIWZ 
poprzez rezygnację z umownego odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 395 k.c., 
jednocześnie wprowadza możliwość wypowiedzenia umowy przez każda ze stron na Etapie 
Inwestycyjnym.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w treści Umowy o PPP pkt 31.-34. Załącznika nr 2 do SIWZ 
otrzymują brzmienie:  

„31. Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny na Etapie Inwestycyjnym 

31.1. Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę  na Etapie Inwestycyjnym w następujących 

przypadkach: 

1) zwłoki w ukończeniu przez Partnera Prywatnego Etapu Projektowania lub Etapu Robót 

przekraczającej co najmniej 60 dni w stosunku do terminu zakończenia Etapu 

Projektowania lub Etapu Robót określonych w pkt 6 Umowy; 

2) gdy suma odszkodowań, w tym kar umownych naliczonych Partnerowi Prywatnemu na 

Etapie Inwestycyjnym przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny. 

3) zaprzestania, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, realizacji Dokumentacji 

Projektowej lub Robót Budowlanych i nie wznowienia realizacji powyższych prac przez 

okres kolejnych 30 dni liczonych od dnia stwierdzenia bezczynności Partnera Prywatnego 

przez Podmiot Publiczny i poinformowania o tym fakcie Partnera Prywatnego w formie 

pisemnej; 



4) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Partnera Prywatnego, 

obowiązków na nim spoczywających na Etapie Inwestycyjnym stosownie do postanowień 

Umowy, wpływających negatywnie na jakość Dokumentacji Projektowej, Robót 

Budowlanych lub terminy realizacji obowiązków określonych w Umowie, jeżeli stan ten 

trwa pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez 

Podmiot Publiczny do zaprzestania stwierdzonych naruszeń; 

5) stwierdzenia przez Podmiot Publiczny wykonywania Dokumentacji Projektowej lub  

Robót Budowlanych za pomocą Podwykonawców w sposób sprzeczny z Umową lub Ofertą 

z przyczyn leżących wyłącznie  po stronie Partnera Prywatnego, jeżeli stan ten trwa 

pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez Podmiot 

Publiczny do zaprzestania naruszeń; 

6) dwukrotnego nieuzasadnionego uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania 

Podmiotowi Publicznemu uprawnień kontrolnych, o których mowa w Umowie;  

7) niedokonania Zamknięcia Finansowego Przedsięwzięcia w terminie określonym w pkt. 

7.1.; 

8) stwierdzenia występowania Wad Istotnych nie dających się do usunięcia; 

9) jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, zostaną wykryte nieprawidłowości lub zostanie 

stwierdzone niespełnienie wymagań określonych w art. 57 ust. 1–4 Prawa Budowlanego 

lub innych wymagań wynikających z Przepisów Prawa, skutkujące odmową wydania przez 

organ nadzoru budowalnego PNU chyba, że Podmiot Publiczny uzależni decyzję o 

wypowiedzeniu  Umowy, od wyników postępowania naprawczego określonego w art. 51 

Prawa Budowlanego; 

10) nierozpoczęcia przez Partnera Prywatnego niezwłocznie po przejęciu terenu budowy 

prac przygotowawczych określonych w Prawie Budowlanym oraz Robót Budowlanych, 

zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego, jeżeli stan ten trwa pomimo 

wcześniejszego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny do 

zaprzestania naruszeń.    

11) utraty Finansowania przez Partnera Prywatnego powodującej zaprzestanie realizacji 

obowiązków określonych w Umowie; 

12) w razie stwierdzenia zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa Budowlanego naruszeń, w zakresie 

określonym w art. 35 ust. 1 Prawa Budowlanego przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej lub innych naruszeń skutkujących odmową zatwierdzenia 

projektu i udzielenia PNB. 

31.2. Prawo wypowiedzenia Umowy, przysługujące Podmiotowi Publicznemu na Etapie 

Inwestycyjnym, może zostać wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zdarzeniu uprawniającym go do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Partnera Prywatnego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie 

wyznaczonym przez Podmiot Publiczny, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie 

może zostać wykonane przed upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń 

Umowy, natomiast może zostać wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 

70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia 

Umowy, o ile Podmiot Publiczny wystąpił z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w 

terminie na wykonanie prawa wypowiedzenia Umowy. 

31.3. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Publiczny dokonał wypowiedzenia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2dsltqmfyc4mzzge4dcmztgm


31.4. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Partnerowi Prywatnemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej 

wypowiedzenia. 

31.5. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

32. Wypowiedzenie Umowy przez Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym  

32.1. Partner Prywatny może wypowiedzieć Umowę na Etapie Inwestycyjnym w następujących 

przypadkach: 

32.1.1. trwałego i uporczywego uniemożliwiania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot 

Publiczny wykonywania obowiązków na Etapie Projektowania lub Etapie Robót, w 

szczególności poprzez zwłokę w przekazaniu Terenu budowy wynoszącą dłużej niż  14 dni; 

32.1.2. gdy suma odszkodowań, w tym kar umownych należnych od Podmiotu Publicznego 

na Etapie Inwestycyjnym, przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny. 

32.2. W przypadku o którym mowa w pkt 32.1.1), Partnerowi Prywatnemu będzie przysługiwało 

również  prawo do wstrzymania się z wykonywaniem wszelkich świadczeń, do których 

zobowiązany jest na mocy Umowy (do czasu ustania przeszkody z prawem do zachowania 

wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy). 

32.3. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługujące Partnerowi Prywatnemu na Etapie 

Inwestycyjnym  może zostać wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zdarzeniu uprawniającym go do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Podmiotu Publicznego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym 

przez Partnera Prywatnego, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać 

wykonane przed upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, 

natomiast może zostać wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile 

Partner Prywatny wystąpił z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na 

wykonanie prawa wypowiedzenia Umowy. 

32.4. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Partner Prywatny dokonał wypowiedzenia. 

32.5. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Podmiotowi Publicznemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy 

wypowiedzenia. 

32.6. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

33. Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny na Etapie Utrzymania i Zarządzania. 

33.1. Podmiot Publiczny uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w następujących 

przypadkach: 

1) niezapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej przez okres 7 

następujących po sobie dni roboczych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Partnera 

Prywatnego; 

2) gdy suma kar umownych należnych od Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 



3) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Partnera 

Prywatnego istotnych obowiązków na nim spoczywających na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania stosownie do postanowień Umowy, uniemożliwiających bezpieczne 

użytkowanie drogi przy której znajduje się Linia Oświetleniowa przez uczestników ruchu 

drogowego – pomimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń 

wystosowanego przez Podmiot Publiczny. 

33.2. Prawo wypowiedzenia Umowy, przysługujące Podmiotowi Publicznemu, może zostać 

wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go 

do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Partnera 

Prywatnego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Podmiot 

Publiczny, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed 

upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać 

wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Podmiot Publiczny 

wystąpił z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa 

wypowiedzenia Umowy. 

33.3. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Publiczny dokonał 

wypowiedzenia. 

33.4. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Partnerowi Prywatnemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej 

wypowiedzenia. 

33.5. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

34. Wypowiedzenie Umowy przez Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania. 

34.1. Partner Prywatny uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku: 

1) trwałego i uporczywego uniemożliwiania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot 

Publiczny wykonywania obowiązków na Etapie Utrzymania i Zarządzania, określonych 

w Umowie; 

2) opóźnienia z zapłatą wymagalnej i bezspornej płatności na rzecz Partnera Prywatnego lub 

części należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia, przekraczającego co najmniej 

30 dni od upływu terminu wymagalności danej płatności; 

3) gdy Podmiot Publiczny użytkuje Linię Oświetleniową niezgodnie z Umową lub uporczywie 

nie stosuje się do Instrukcji Użytkowania Linii Oświetleniowej, przekazanej przez Partnera 

Prywatnego i uniemożliwia to realizację obowiązków Partnera Prywatnego; 

4) gdy suma kar umownych należnych od Podmiotu Publicznego na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

34.1. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługujące Partnerowi Prywatnemu może zostać 

wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go 

do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Podmiotu 

Publicznego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Partnera 

Prywatnego, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed 

upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać 

wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia 



wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Partner Prywatny 

wystąpił z wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa 

wypowiedzenia Umowy. 

34.2. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Partner Prywatny dokonał wypowiedzenia. 

34.3. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Podmiotowi Publicznemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy 

wypowiedzenia. 

34.4. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego nastąpi na 

zasadach określonych w Umowie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałych postanowieniach umowy, które odnoszą się 
do odstąpienia od umowy przez każdą ze stron wprowadza się zmianę dotycząca wypowiedzenia 
Umowy.  

Pytanie nr 15 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 20.1.2d oraz 
20.1.3c załącznika nr 2 do SIWZ (Nieusuwalne Wady Istotne) i odstąpienia od Umowy przez Podmiot 
Publiczny, Strony będą dokonywać Rozliczenia Umowy w pozostałym zakresie zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w art. 36 załącznika nr 2 do SIWZ. 

Aktualne brzmienie wskazanego postanowienia budzi wątpliwość czy (i) co do pozostałych części 
wykonanych prac związanych z realizacja Umowy strony będą rozliczały się na zasadach ogólnych, czy 
(ii) ewentualnie Podmiot Publiczny w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności nie chciał 
zastrzec całkowitego pozbawienia Partnera Prywatnego wynagrodzenia. W naszej ocenie drugie 
podejście stanowiłoby niezasadne pokrzywdzenie Partnera Prywatnego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia  nieusuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny 
nie dokona odbioru oraz wypowie Umowę Umowy nie uiszczając Wynagrodzenia w zakresie 
wykonanej Dokumentacji Projektowej. W pozostałym zakresie strony dokonają rozliczenia Umowy na 
zasadach w niej przewidzianych.  

Pytanie nr 16:  

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 7b ustawy z dnia 19 grudnia 2008 
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, który zezwala na wyłączenie odpowiedzialności inwestora za 
wynagrodzenie należne podwykonawcy dodanie postanowienia do załącznika nr 2 do SIWZ o treści: 

Na mocy art. 7b ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności inwestora za 
wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego. Obowiązkiem Partnera Prywatnego 
jest poinformowanie o tym fakcie każdego podwykonawcy, przed zawarciem z nim umowy o 
podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publicznemu dowodu, że każdy z Podwykonawców 
uzyskał ww. informację. 

przy jednoczesnym usunięciu: 

art. 25.3 i 25.7 oraz 25.13 i 25.14 oraz 35.4 pkt. 9 i 10 oraz art. 10.12 załącznika nr 2 do SIWZ 
dotyczących kontroli umowy z podwykonawcami, wynagrodzenia należnego podwykonawcom, kar 



umownych za uchybienie tym obowiązkom oraz opisu ryzyka dotyczącego wynagrodzenia dla 
podwykonawców. 

Partner Prywatny jako podmiot profesjonalny i odpowiedzialny za działania i zaniechania 
podwykonawców, powinien mieć większą swobodę w kształtowaniu swoich relacji z nimi. 
Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego w tym zakresie należy uznać za nieuzasadnione. 
Wprowadzone ograniczenia dotyczące treści umów oraz rozliczeń z podwykonawcami mogą utrudnić 
Partnerowi Prywatnemu prawidłowe wykonanie Umowy o PPP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 
że  w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 25 otrzymuje brzmienie.  

25. Podwykonawcy 

25.1. Na mocy art. 7b ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności 

inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego. Obowiązkiem 

Partnera Prywatnego jest poinformowanie o tym fakcie każdego podwykonawcy, przed 

zawarciem z nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publicznemu 

dowodu, że każdy z Podwykonawców uzyskał ww. informację. 

25.2. Zaniechanie przez Partnera Prywatnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

stanowi podstawę do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 1000 

zł za każdy dzień niewywiązywania się z tego obowiązku  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia umowy, w zakresie w jakim 
dotyczą udziału podwykonawców w realizacji Przedsięwzięcia zostały odpowiednio uchylone.  

Pytanie nr 17:  
Załącznik nr 2 do SIWZ nie przewiduje maksymalnego limitu kar umownych, które mogą zostać 
nałożone na Wykonawcę, co może prowadzić do nadmiernego obciążenia Wykonawcy oraz naliczenia 
kar umownych w wysokości przewyższającej rzeczywiście poniesioną szkodę przez Zamawiającego.  Z 
uwagi na to, że limit kar umownych jest przyjętą praktyką rynkową proponujemy następującą zmianę 
art. 35.7 pkt 1) załącznika nr 2 do SIWZ: 

„1) mogą być kumulowane, jednak ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% 
wartości Kosztów Inwestycyjnych”? 

Brak określonego limitu odpowiedzialności Partnera Prywatnego skutkowałby nadmiernym ryzykiem 
dla Partnera Prywatnego. Limit prowadzi do racjonalnego rozłożenia ryzyk między Partnerem 
Prywatnym a Podmiotem Publicznym.     

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na ww. modyfikację. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku 
nr 2 do SIWZ  pkt 35.7 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) mogą być kumulowane, jednak ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% 
wartości Kosztów Inwestycyjnych. 

Pytanie nr 18:  



Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie art. 30.2 pkt 7 załącznika nr 2 do SIWZ 
postanowieniem o treści: 

„opóźnienia w wykonaniu obowiązków, do których zobowiązany jest Podmiot Publiczny, w 
szczególności jeżeli opóźnienie dotyczy przekazania dokumentacji będącej w posiadaniu Podmiotu 
Publicznego, Terenu budowy, odbioru robót na zasadach określonych w Umowie – terminy realizacji 
oraz Wynagrodzenie Partnera Prywatnego ulegną odpowiedniej modyfikacji;”? 

Słuszne jest w naszej ocenie podwyższenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku, gdy za 
opóźnienie odpowiedzialny będzie Podmiot Publiczny. Brak takiej odpowiedzialności prowadzi do 
sytuacji, w której Podmiot Publiczny może nie wykonywać swoich obowiązków umownych bez 
ponoszenia konsekwencji. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację.  

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres Przedsięwzięcia nie wchodzi wykonanie światłowodu. 
Alternatywnie prosimy o podanie pełnych wymagań funkcjonalnych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w zakres Przedsięwzięcia wchodzi położenie światłowodu pomiędzy 
obiektami użyteczności publicznej (szkoły, strażnice OSP, urząd gminy) zgodnie z zapisami w PFU w 
p - cie 2.2 Wymagania dotyczące realizacji robót - Położenie linii kablowych. 

Pytanie nr 20 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie pkt 5.1.6 załącznika nr 4 do Umowy o 
PPP (Standardy Dostępności Linii Oświetleniowych) postanowieniem o treści:  

„przedkładania Podmiotowi Publicznemu pisemnego raportu z Utrzymywania i Zarządzania Linią 
Oświetleniową, zawierającego informacje wskazane przez Podmiot Publiczny, wedle jego potrzeb, nie 
częściej jednak niż 1 raz na kwartał, chyba że Przepisy Prawa zobowiązują Podmiot Publiczny do 
częstszego uzyskania informacji związanych z Utrzymywaniem Linii Oświetleniowej. Wzór raportu 
zostanie uzgodniony przez Strony przez rozpoczęciem Etapu Utrzymania i Zarządzania”?  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji jest zasadne, aby nie obciążać Partnera Prywatnego 
obowiązkiem zbyt dużej częstotliwości sporządzania raportów z Utrzymania i Zarządzania Linią 
Oświetleniową.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie ww. zmiany 

Pytanie nr 21 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie pkt 5.1.9 załącznika nr 4 do Umowy o 
PPP (Standardy Dostępności Linii Oświetleniowych) postanowieniem o treści: 



„9) Bieżącej konserwacji, czyszczenia lamp, wykonania pomiarów elektrycznych i natężenia 
oświetlenia, przy czym pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia Partner Prywatny będzie 
przeprowadzać co 5 lat.”? 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji jest konieczne, ponieważ Standardy Dostępności Linii 
Oświetleniowych w obecnym brzmieniu nie określają częstotliwości wykonywania pomiarów. 
Zaproponowany termin jest racjonalny z perspektywy technicznej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby częstotliwość pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia była 
przeprowadzana co 3 lata, w związku z tym pkt. 5.1.9. załącznika nr 4 do Umowy otrzymuje 
brzmienie: „9) Bieżącej konserwacji, czyszczenia lamp, wykonania pomiarów elektrycznych i 
natężenia oświetlenia, przy czym pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia Partner Prywatny 
będzie przeprowadzać co 3 lata”. 

Pytanie nr 22: 

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie pkt 7.7.1 załącznika nr 4 do Umowy o 
PPP (Standardy Dostępności Linii Oświetleniowych) postanowieniem o treści: 

„1) Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, o zdarzeniu wymagającym jego reakcji w 
formie mailowej;” 

Wprowadzenie powyższej modyfikacji jest zasadne ze względu na istniejące systemy informatyczne.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie ww. zmiany. 

Pytanie nr 23 

Prosimy o przekazanie wszystkich załączników do oferty w formie edytowalnej, co ułatwi 
sporządzenie oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie załączniki, niezbędne do przygotowania oferty zostaną 
zamieszczone do pobrania na stronie internetowej.  

Pytanie nr 24.  

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 (PFU) do Umowy o PPP przewiduje, że ulice zaznaczone kolorem 
granatowym nie są objęte zakresem Przedsięwzięcia. Prosimy o potwierdzenie, czy w związku z 
powyższym wszystkie pozostałe ulice przedstawione na mapie (również ulice niezaznaczone żadnym 
kolorem) objęte są zakresem Przedsięwzięcia. W naszej ocenie przedmiotowy dokument powinien 
jednoznacznie wskazywać, że zakresem Przedsięwzięcia objęte są wyłącznie ulice, dla których istnieje 
już Dokumentacja Projektowa Podmiotu Publicznego oraz ulice zaznaczone na mapie odpowiednim 
kolorem. 

Odpowiedź: 



Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma zaktualizowany załącznik nr 1 do 
Załącznika nr 2 do IPU- PFU, tj. Mapę lokalizacji przedsięwzięcia.  

 

        W imieniu Zamawiającego 

                (-) Piotr Derejczyk 

             Wójt Gminy Miedźno 
 


