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Rybnik, dnia 11 września 2019 r.

ESOD:  \* MERGEFORMAT 2019-118408		
Przyg.: ZP/25
1/11
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: SIWZ II pkt. 4 
	Statystyki Miasta Rybnik wskazują iż na dzień 31.12.2018 r w mieście Rybnik zameldowanych było 132 602 osób natomiast w SIWZ określono liczbę mieszkańców 121 979 osób.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości osób oraz podanie ilości osób ,które złożyły deklarację z tytułu uiszczenia opłaty.
	Prosimy o podanie ilości prasokontenerów na obsługiwanych nieruchomościach jak również podanie, do jakiej grupy odpadów należy zakwalifikować odpady znajdujące się w prasokontenerach. Z naszej informacji wynika iż w Rybniku znajduje się więcej prasokontenerów niż podano w SIWZ.( np. galeria handlowa, super market ,market).

Odpowiedź 1: 
	Podana w SIWZ liczba mieszkańców została określona na podstawie ilości osób, które zostały uwzględnione w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ilość zadeklarowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w kontenerach typu prasokontener na terenie Miasta Rybnika wynosi 1.
Pytanie 2: SIWZ pkt. 14.3. Ze względu na przypadające święta istnieje konieczność odbioru odpadów również w sobotę. Wnosimy zatem  o zmianę okresu realizacji odbioru odpadów BIO na czas od poniedziałku do soboty w godz od 6:00.do 22:00.
Odpowiedź 2: Ze względu na znaczną uciążliwość zapachową odbieranych odpadów biodegradowalnych odbiór tych odpadów należy realizować od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6:00 do 22:00.

Pytanie 3: SIWZ pkt. 16. Wnosimy o dokładne precyzowanie gdzie mają być wystawiane odpady, przed posesją czy też na posesji lub przy otwartej bramie lub furtce. Co 
w momencie gdy np. brama lub też furtka zostaną zamknięte przez osoby postronne 
a odpady nie zostaną w odebrane.
Odpowiedź 3: Zgodnie z treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Rybnik pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych mieszkańcy mają obowiązek usytuować w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich. Brak udostępnienia pojemników należy potwierdzić opisaną dokumentacją fotograficzną zawierającą datę realizacji odbioru odpadów. Dokumentacja fotograficzna musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalała zidentyfikować daną nieruchomość. Dokumentacja fotograficzna musi posiadać datę i godzinę wykonania zdjęcia.

Pytanie 4: SIWZ pkt. 17.1. Proszę o doprecyzowanie ile w danej dzielnicy zostanie utworzonych „Mobilnych punktów odbioru”.
Odpowiedź 4: Zamawiający przewiduje organizację jednorazowo maksymalne trzech „Mobilnych punktów odbioru odpadów” w wybranych przez Zamawiającego dzielnicach Miasta Rybnika.

Pytanie 5: SIWZ pkt. 20. Co należy rozumieć przez określenie „niestandardowy pojemnik”? Jakiego rodzaju uszkodzenia pojemników należy zgłaszać? Czy drobne pęknięcia lub zarysowania również? Wnosimy o umożliwienia podawania tych informacji również drogą 
e-mail.
Odpowiedź 5: Jako „niestandardowy pojemnik” należy rozumieć pojemnik nieprzystosowany do zbiórki odpadów komunalnych, np. kosze ogrodowe. Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek zgłoszenia uszkodzenie pojemnika rozumie przez to uszkodzenie pojemników i kontenerów uniemożliwiające ich opróżnienie. Zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu uchroni Wykonawcę przed nałożeniem na niego kar umownych za brak odbioru odpadów.

Pytanie 6: SIWZ pkt. 21.5. Wnosimy o zmianę na określenie „w terminie 3 dni roboczych”
Odpowiedź 6: Punkt 21.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Odbiór odpadów, o których mowa w pkt 21.4 musi zostać zrealizowany w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.”
Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że sobotę należy traktować jako dzień roboczy.

Pytanie 7: SIWZ pkt. 23. Jak należy wykonać ten obowiązek w przypadku ogrodzonych lub niedostępnych terenach prywatnych? 
Odpowiedź 7: Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca ma obowiązek dotarcia do każdej nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie w celu odbioru odpadów komunalnych. Brak udostępnienia pojemników należy potwierdzić opisaną dokumentacją fotograficzną zawierającą datę realizacji odbioru odpadów. Dokumentacja fotograficzna musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalała zidentyfikować daną nieruchomość. Dokumentacja fotograficzna musi posiadać datę i godzinę wykonania zdjęcia.

Pytanie 8: SIWZ pkt. 26 Wnosimy o jego wykreślenie tego punktu. Wykonawca nie może zostać obciążony obowiązkiem informowania o nowopowstałych nieruchomościach, to Zamawiający „z urzędu” posiada taka wiedzę.
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 26. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia bezpośrednio na terenie Miasta Rybnika ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu odbiór odpadów z terenu nowopowstałej nieruchomości nie ujętej 
w systemie SGK.

Pytanie 9: SIWZ pkt. 31. Wnosimy o wyjaśnienie czym różni się skarga od reklamacji?
Odpowiedź 9: Reklamacja to w znaczeniu potocznym żądanie klienta kierowane do wykonawcy usługi w związku z nienależytym wykonaniem usługi.
Skarga – środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie usługi.
Zamawiający poprzez określenie w pkt. 31 przyjmowania i wyjaśniania skarg i reklamacji zrozumie wszelką korespondencję dotyczącą realizacji odbioru i transportu odpadów przekazaną przez Zamawiającego pisemnie oraz mailowo.

Pytanie 10: SIWZ pkt. 34. W jaki sposób należy dokumentować odmowę realizacji odbioru odpadów wymienionych w tym punkcie?.
Odpowiedź 10: Odmowę realizacji odbioru odpadów wymienionych w pkt. 34 SIWZ należy potwierdzić opisaną dokumentacją fotograficzną zawierającą datę realizacji odbioru odpadów. Dokumentacja fotograficzna musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalała zidentyfikować daną nieruchomość oraz rodzaj odpadów. Dokumentacja fotograficzna musi posiadać datę i godzinę wykonania zdjęcia.

Pytanie 11: SIWZ pkt. 35.5. W jaki sposób wykonać dokumentację fotograficzną? Czy należy wykonać zdjęcia bram wjazdowych,, podwórka czy tez całych posesji? Co w takim razie z ochroną danych osobowych i prywatności? Kto poniesie konsekwencje takiego działania? Co należy rozumieć przez określenie „ identyfikacja sytuacji” ?
Odpowiedź 11: Dokumentacja fotograficzna musi zostać wykonana w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalała zidentyfikować daną nieruchomość. Dokumentacja fotograficzna musi posiadać datę i godzinę wykonania zdjęcia. 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy danych identyfikujących właściciela fotografowanej nieruchomości, a jedynie zdjęcie przedstawiające daną sytuację np. brak wystawienia pojemnika.
Jako „identyfikacja sytuacji” Zamawiający rozumie np. brak wystawienie pojemnika.

Pytanie 12: SIWZ pkt. 36.7. Wnosimy o wyjaśnienie czym różni się dokumentacja fotograficzna od zdjęciowej?
Odpowiedź 12: Użycie przez Zamawiającego w pkt. 36.7 określenia dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja zdjęciowa to zastosowanie synonimu.

Pytanie 13: SIWZ 36.8. Wnosimy o zmianę okresu przechowywania dokumentacji archiwalnej na „ 1 rok” od zakończenia realizacji umowy.
Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie pełnej dokumentacji w formie elektronicznej po zakończeniu umowy.
Odpowiedź 13: Ze względu na prowadzone przez Zamawiającego postępowania administracyjne Wykonawca ma obowiązek udzielania informacji o ilościach i rodzajach odbieranych odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji umowy. 
Zamawiający nie dopuszcza przekazania dokumentacji w formie elektronicznej po zakończeniu umowy.

Pytanie 14: SIWZ pkt. 36.9. Co należy rozumieć przez określenie „kilka ulic”, czy chodzi o 2, 3, a może 4 ulice”.
Odpowiedź 14: Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo kilka to zaimek oznaczający w sposób przybliżony liczbę większą niż 2 i mniejszą niż 10.

Pytanie 15: SIWZ pkt. 60. Jak należy rozumieć sformułowanie „realizacja odbiorów w czasie rzeczywistym”?
Odpowiedź 15: Aplikacja ma umożliwić śledzenie trasy przejazdu pojazdów, a tym samym jego bieżącą pozycję.

Pytanie 16: SIWZ pkt. 70. Wnosimy o doprecyzowanie: co należy przekazywać Zamawiającemu w terminie 10 dni?
Odpowiedź 16: Odpowiedź zawarto w punktach 70.1 i 70.2 SIWZ.

Pytanie 17: SIWZ pkt. 72.7. Wnosimy o wykreślenie tego punktu z uzasadnieniem jak 
w pytaniu nr 7.
Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 72.7 Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia bezpośrednio na terenie Miasta Rybnika ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu odbiór odpadów z terenu nowopowstałej nieruchomości nie ujętej 
w systemie SGK.

Pytanie 18: SIWZ pkt. 88. Wnosimy o informację co z wykonaniem odbioru odpadów 
w momencie gdy ze względu na warunki atmosferyczne dojazd jednak będzie niemożliwy (brak odśnieżenia lub gołoledź) lub w przypadku klęsk żywiołowych.
Odpowiedź 18: Odpowiedź zawarto w punkcie 24 SIWZ.

Pytanie 19: SIWZ pkt. 89. Wnosimy o wpisanie w tym miejscu obowiązku Zamawiającego 
o informowaniu Wykonawcy z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzenie o objazdach, remontach dróg czy też wycince drzew. W związku z niemożliwością dokonania odbioru odpadów z w/w powodów zgodnie z harmonogramem, wnosimy o zmodyfikowanie we wzorze umowy ( zał. Nr 5) brzmienia § 17 ust. 1 pkt. 3) uwzględniającej wymienioną wyżej sytuację, poprzez wykreślenie kary umownej za brak realizacji odbioru w terminie z wyżej wymienionych powodów.
Odpowiedź 19: Zamawiający posiada informację jedynie odnośnie inwestycji realizowanych przez Urząd Miasta Rybnika, nie posiada natomiast informacji dotyczących robót realizowanych przez inne jednostki, takie jak energetyka, gaz itp. W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek zgodnie z treścią pkt. 24 SIWZ informowania Zamawiającego 
o każdym przypadku powodującym opóźnienia podczas odbioru odpadów. Zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu uchroni Wykonawcę przed nałożeniem na niego kar umownych za brak odbioru odpadów.

Pytanie 20: SIWZ pkt. IV. 10. Wnosimy o wykreślenie tego punktu. Zapis taki w sposób jednoznaczny ogranicza konkurencję. Inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy prowadzone są przez niego na jego koszt i ryzyko. Wykonawca może być oceniany jedynie 
z wykonania powierzonego przez Zamawiającego zadania. Ponadto zapis ten nie zawiera żadnych realnych kryteriów oceny Wykonawcy, a jedynie opiera się na uznaniowości Zamawiającego.
Odpowiedź 20: Zapis wynikający z art. 22d ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega wykreśleniu.

Pytanie 21: Wzór umowy § 4 pkt. 7). Wnosimy o modyfikację zapisów tego punktu zgodnie 
z uwagami z pkt. 4 zapytań.
Odpowiedź 21: Ze względu na znaczną uciążliwość zapachową odbieranych odpadów biodegradowalnych odbiór tych odpadów należy realizować od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6:00 do 22:00.

Pytanie 22: Wzór umowy § 5. Wnosimy o dopisanie nowego pkt. 6) w brzmieniu:  „6. Informowaniu Wykonawcy z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem o objazdach, remontach dróg czy też wycince drzew oraz innych przeszkodach w wykonaniu odbioru odpadów, leżący po stronie Zamawiającego.”
Odpowiedź 22: Odpowiedź zawarto w odpowiedzi do pytania nr 19.

Pytanie 23: Wzór umowy § 7 ust. 2 pkt. 7). Wnosimy o wykreślenie tego punktu w związku 
z argumentacją przedstawioną w pkt. 7 zapytań.
Odpowiedź 23: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego punktu zgodnie 
z odpowiedzi udzieloną na pytanie nr 8.

Pytanie 24: Wzór umowy § 7 ust. 7. Należy wykreślić w brzmieniu dotychczasowym i wpisać nowe brzmienie: 
„7.Za termin zapłaty uważa się dzień wpływu należności na konto bankowe Wykonawcy.”
Odpowiedź 24: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 7 ust. 7 wzoru umowy.

Pytanie 25: Wzór umowy § 16 ust. 4. Wnosimy o doprecyzowanie przez jaki okres obowiązuje rękojmia za wady.
Odpowiedź 25: Rękojmia obowiązuje przez okres 2 lat.

Pytanie 26: Wzór umowy § 17 ust. 1 pkt. 3. Wnosimy o modyfikację zapisy tego punktu zgodnie z uwagami z pkt. 19 zapytań.
Odpowiedź 26: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 17 ust. 1 pkt. 3.

Pytanie 27: Wzór umowy § 17. Uwaga generalna. Wnosimy o  obniżenie wszystkich przewidzianych kar umownych do poziomu i wysokości obowiązujących w realizowanej obecnie umowie wykonawczej. Takie wysokie kary umowne i jednocześnie stworzenie całego spektrum wydarzeń, często niezawinionych przez Wykonawcę, za które będzie on zobowiązany te kary płacić, dowodzi o całkowitej nierówności stron w relacjach Zamawiający – Wykonawca. Zamawiający ma wiele innych instrumentów prawnych wobec Wykonawcy mogących usankcjonować prawidłowe wykonanie przez niego umowy.
Odpowiedź 27: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości wszystkich przewidzianych kar umownych.

Pytanie 28: SIWZ pkt 21.3 Zamawiający informuje że maksymalna liczba miejsc odbioru odpadów (gniazd), z których może zostać zwiększona częstotliwość odbioru, w ciągu roku, wynosi 20 do ilu odbiorów w tygodniu ta częstotliwość może być zwiększona?
Odpowiedź 28: Zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów będą wynikały 
z indywidualnych wniosków właścicieli nieruchomości uzgadnianych każdorazowo 
z Wykonawcą. Deklarowana ilość odbiorów może wynieść od jednego do sześciu razy 
w tygodniu.

Pytanie 29: SIWZ 41.1.Zamawiający żąda spełnienie wymagań ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych poprzez odbieranie odpadów przez cały okres realizacji zamówienia (tj. w każdy dzień roboczy realizacji umowy zgodnie z harmonogramem). Pojazdy zasilane paliwem CNG posiadają ograniczony zasięg wykonywanej pracy na jednym tankowaniu co wiąże się z koniecznością codziennego tankowani. Prosimy o wskazanie miejsca tankowania tych pojazdów gdyż z zebranych informacji wynika że na terenie Miasta Rybnik oraz powiatu Rybnickiego na dzień publikacji SIWZ nie istnieje stacja paliw przystosowana do tankowania gazu CNG. Będzie to powodowało narażenie wykonawców na otrzymanie bardzo wysokiej kary 10 000,00 zł za każdy dzień nie wykonywania usługi tymi pojazdami. Zgodnie art. 20 ust. 3 z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych operator systemu dystrybucyjnego gazu uwzględnia każdą gminę położoną w obszarze jego działania do budowy stacji gazu ziemnego spełniającą następujące kryteria:
1) liczba mieszkańców gminy wynosi co najmniej 100000 oraz
2) w gminie tej zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, oraz
3) na 1000 mieszkańców gminy przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
W związku z powyższym czy zamawiający posiada wiedzę na temat terminu powstania stacji tankowania gazu ziemnego oraz jej lokalizacji. Informacja ta jest niezbędna do wyliczenia kosztów wykonania zadania.
2.	Zdaniem Wykonawcy, kara umowna powinna mieć charakter kompensacyjny co oznacza  w razie wykazania, że zmawiający istotnie żadnej szkody nie poniósł (co np. może przyznać w procesie), kara umowna nie powinna zostać mu zasądzona ( Art. 483 KC T. II red. Gutowski 2019, wyd. 2/Lemkowski). Jak wskazuje powyższy autor, „aktualnie zastrzegane w obrocie kary umowne często pozostają zupełnie oderwane od funkcji kompensacyjnej, którą powinny pełnić w pierwszej kolejności. Ich wysokość nie polega na oszacowaniu w pieniądzu negatywnych konsekwencji, na jakie narażony będzie wierzyciel 
w razie naruszenia zobowiązania, lecz stanowi często przypadkową sumę, na ogół narzucaną bez możliwości negocjacji przez silniejszą stronę umowy (np. ogłaszającą przetarg w trybie zamówień publicznych). Idealistyczne założenie o tym, że kara umowna jest w jakikolwiek sposób skorelowana ze skutkami naruszenia zobowiązania nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością codziennego obrotu prawnego. Nie przekonuje też argument, że dłużnik, który obawia się zawarcia umowy z narzuconą mu karą umowną może jej nie zawierać. Takie postawienie sprawy na pewno hamuje rozwój gospodarczy, bo zniechęca do kontraktowania, zmusza do zachowawczości i ostrożności, a te cechy z kolei nie sprzyjają postępowi, prowokują wręcz nieufność i podejrzliwość, wypierając takie pożądane wartości jak zaufanie i lojalność kontraktowa. Ponadto, w wielu przypadkach zalecenie rezygnacji 
z zawierania danego kontraktu nie jest w ogóle żadnym rozwiązaniem, bo wszyscy potencjalni kontrahenci dłużnika mogą żądać zastrzeżenia kar umownych. Jego wybór sprowadzałby się zatem albo do jej akceptacji (z przymusu), albo do zmiany branży na taką, w której kary są mniej rozpowszechnione. Jeśli zatem już prima facie można uznać, że wysokość kary umownej nie ma żadnego ekonomicznego powiązania z negatywnymi skutkami, na jakie wierzyciel jest narażony z chwilą naruszenia zobowiązania, to przyjmowanie, że dłużnik ma obowiązek zapłaty takiej kary także wtedy, gdy dowiedzie, że żadnej szkody wierzyciel nie poniósł, wypacza istotę tego instrumentu kontraktowego. 
 
W powyższym kontekście zwrócić uwagę należy na Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 27 maja 2014 r. I ACa 403/14 w którym sąd wskazuje, iż „na gruncie przepisów kodeksu cywilnego kara umowna ma przede wszystkim funkcje kompensacyjną. Przejawia się ona w tym, że kara umowna stanowi dla wierzyciela surogat odszkodowania 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Mimo, iż wystąpienie szkody nie jest warunkiem dochodzenia kary umownej, postuluje się by strony, ustalając wysokość kary brały pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Ważnym zadaniem kary umownej jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania, tym samym zwiększenie realności wykonania zobowiązania oraz ułatwienie naprawienia szkody. 

Odnosząc się do powyższych wywodów, Wykonawca zadaje retoryczne pytania: 
- jaką szkodę poniesie Zamawiający jeżeli Wykonawca spóźni się o jeden dzień 
z przekazaniem kompletnego raportu miesięcznego? 
- jaką szkodę poniesie Zamawiający jeżeli Wykonawca spóźni się o jeden dzień 
z przekazaniem dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o elektromobilności
- jaką szkodę poniesie Zamawiający jeżeli Wykonawca spóźni się o jeden dzień 
z przekazaniem kompletnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w sprawie przyjmowania i wyjaśniania skarg, a sprawa ma charakter niejednoznaczny czy też skomplikowany ? 
- dlaczego zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 pkt. 2) Wykonawca ma płacić karę umową 
w wysokości 300 zł za każdy przypadek nie dokonania odbioru odpadów komunalnych nawet w przypadku gdy brak odbioru odpadów powstał z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. poprzez nie wystawienie pojemników przez użytkownika nieruchomości ? Czy kara 300 zł zrekompensuje Zamawiającemu szkodę? jaka szkodę? 
- jaką szkodę poniesie Zamawiający jeżeli Wykonawca przekroczy termin usunięcia usterki aplikacji ? 

Wykonawca podnosi iż w celu prawidłowego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują instrumenty określone w Prawie Zamówień Publicznych oraz między innymi w § 18 załączonego do SIWZ projektu umowy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zdaniem Wykonawcy, zdecydowanie narusza równowagę stron w ustaleniu wzajemnych  praw i obowiązków. Zamawiający przerzuca nadmiernie na Wykonawcę wszystkie obowiązki związane z wywozem nieczystości, uszczegóławiając je w wielu wypadkach nadmiernie, co jedynie może utrudnić potencjalnemu wykonawcy wykonanie zadania. 

Projekt umowy załączony do SIWZ przewiduje drastyczne kary umowne, które w żadnym wypadku nie maja charakteru kompensacyjnego, a jest jedynie instrumentem fiskalnym za pomocą którego Zamawiający będzie obniżał rzeczywistą cenę za wykonaną usługę wypłacaną Wykonawcy. 

Stąd uzasadniony jest wniosek Wykonawcy o znaczne obniżenie kar umownych oraz wyłączenie niektórych przypadków objęcia karami umownym w ogóle.
Odpowiedź 29: Wymóg posiadania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym wynika wprost z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obecnie stacja tankowania gazu ziemnego CNG znajduje się w Łaziskach przy ul. Powstańców Śląskich 243. 
Określone w § 17 wzoru umowy kary umowne mają charakter dyscyplinujący Wykonawcę do rzetelnej realizacji umowy co ma odzwierciedlenie w cenie ofertowej. Oferta Wykonawcy, który z założenia realizowałby przedmiot umowy nierzetelnie i jednocześnie nie zostałaby obarczona sankcjami finansowymi byłaby niekorzystna da Zamawiającego. Inny Wykonawca realizując w talki sam sposób przedmiotowa usługę mógłby ja realizować 
w korzystniejszej niższej cenie. Wobec powyższego Zamawiający nie przewiduje obniżenia kar umownych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 2 października 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 
2 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali 213.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 165-405102. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

