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Wszyscy oferenci
biorący udział w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu”
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez Wykonawców biorących
udział w postępowaniu:
1.

§1 ust. 2 Umowy – ze względu na fakt, iż dokumentacja przetargowa nie przewiduje
budowy/wykonania oczyszczalni, prosimy o informację, co Zamawiający miał na myśli
przez wskazanie jako jednego z zadań Wykonawcy wykonanie: „wszystkich innych prac
koniecznych do użytkowania oczyszczalni(…)”? W przypadku pomyłki Zamawiającego,
prosimy o usunięcie wskazanego fragmentu w/w ust. umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §1 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:
W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB) oraz zapisami SIWZ.
2.

a)

§1 ust. 3 Umowy – „poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową,
STWIORB Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego zakresu
określonego w SIWZ.” Wskazujemy, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (dalej „PZP”) obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Sformułowania zawarte w wyżej przytoczonym
ustępie Umowy („dodatkowy zakres określony w SIWZ”) stoją w sprzeczności z
zacytowanym art. PZP. Ponadto Oferent po zapoznaniu się z treścią SIWZ nie potrafi
wskazać dodatkowego zakresu, który miałby zawrzeć w Cenie. Z uwagi na powyższe,
prosimy o dokonanie jednej z następujących czynności:
przeredagowanie zapisu tak aby jednoznacznie określał, jakie wymagania Wykonawca
winien uwzględnić w wynagrodzeniu ofertowym, gdyż na chwilę obecną nie wiadomo co
Zamawiający rozumie przez lakoniczne określenie „dodatkowy zakres określony w
SIWZ” (prosimy o wskazanie konkretnych zapisów SIWZ wskazujących ten dodatkowy

zakres lub o opisanie, jakie roboty wchodzą w skład dodatkowego zakresu w treści
umowy);
lub
b) całkowite usunięcie §1 ust. 3 Umowy.
Odpowiedź: Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie
wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji
lokalnej. Jak również wskazane w SIWZ np. wydzielenie i zabezpieczenie terenu
prowadzonych robót
3.

§2 ust.1 pkt 1 Umowy - prosimy o uzupełnienie dokumentów, jakie Zamawiający winien
przekazać Wykonawcy o następujące: oświadczenia właścicieli działek z prawem
dostępu do nieruchomości i wykonywania na ich terenie robót, oświadczenia inspektora
nadzoru budowlanego o podjęciu obowiązków.

Odpowiedź: Zapis §2 ust.1 pkt 1 Umowy pozostaje bez zmian. Dokumenty te będą w
posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępnię ww.
dokumenty
4.

§2 ust.1 pkt 2 Umowy – z uwagi na stosunkowo długi termin przewidziany dla realizacji
robót, biorąc pod uwagę zakres prac, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza
szybsze zakończenie przedmiotu umowy np. o rok (a co się z tym wiąże - czy
Zamawiający będzie miał w budżecie zabezpieczone środki finansowe na taki
wypadek)?

Odpowiedź: Zapis §2 ust.1 pkt 2 Umowy pozostaje bez zmian. SIWZ przewiduję możliwość
skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego
§3 ust .4 Umowy - Wskazujemy, iż w w/w ustępie Umowy dotyczącym odbiorów robót
zanikających, brak jest terminu, w jakim Inspektor/Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania odbioru, a także prosimy o uregulowanie sytuacji związanej z
nieprzystąpieniem lub opóźnieniem Inspektora nadzoru w dokonaniu odbioru robót
zanikających, co mogłoby spowodować opóźnienia w realizacji prac. W związku z
powyższym wnioskujemy o następującą zmianę wskazanego ustępu poprzez dodanie na
końcu zdania w brzmieniu:
Zamawiający (Inspektor nadzoru) zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie 2 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia. Nieprzystąpienie do obioru lub brak stanowiska Inspektora
nadzoru/Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoważne
z dokonaniem odbioru.
5.

Odpowiedź: Zapis §3 ust.4 Umowy pozostaje bez zmian. Inspektor nadzoru zobowiązany
będzie do kontroli budowy w dni robocze min. 2 razy w tygodniu - co winno być
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz podpisem na liście obecności będącej w
siedzibie Zamawiającego.

6.

a)

§6 ust. 1 pkt 4 Umowy - Z załączonej do postępowania dokumentacji nie wynika
konieczność zapewnienia nadzoru archeologicznego, a w szczególności brak jest
wzmianki o stanowiskach archeologicznych oraz dokumentacji sporządzonej przez
konserwatora zabytków. Z uwagi na powyższe brak jest, na etapie sporządzania oferty,
możliwości oszacowania kosztów takiego nadzoru. W związku z powyższym prosimy o :
wykreślenie tego zapisu z umowy, a w przypadku jeżeli pojawi się konieczność
zapewnienia nadzoru potraktowanie ich, jako robót dodatkowych, które będą podlegały
osobnej wycenie;

lub
b) zmianę zapisu poprzez przerzucenie obowiązku zapewnienia nadzoru archeologicznego
na Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapisu z umowy. W przypadku jeżeli pojawi się
konieczność zapewnienia nadzoru archeologicznego podlegał będzie on osobnej wycenie.
§8 ust. 6 Umowy - celem utrzymania ciągłości prac i niepowodowania niepotrzebnych
przestojów, prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie Inspektor zobowiązany jest
wypowiedzieć się nt. zatwierdzenia zgłoszonego materiału, w związku z czym prosimy o
doprecyzowanie w/w zapisu umowy poprzez dodanie zdania:
Zamawiający (Inspektor nadzoru) zobowiązany jest dokonać zatwierdzenia/odmówić
zatwierdzenia zgłoszonego materiału w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
Brak stanowiska Inspektora nadzoru/Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim jest równoważny zatwierdzeniem materiału.
Odpowiedź: Zapis §8 ust.6 Umowy pozostaje bez zmian. Inspektor nadzoru zobowiązany
będzie do kontroli budowy w dni robocze min. 2 razy w tygodniu - co winno być
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz podpisem na liście obecności będącej w
siedzibie Zamawiającego.
7.

8.

§8 ust. 7 lit. f oraz g Umowy – wskazujemy błędne odniesienia do treści umowy (pkt 2,
pkt 1-5), które nie mają związku z treścią wymienionych punktów umowy, prosimy o
korektę.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §8 ust. 7 lit. f oraz g Umowy , które otrzymują
brzmienie:
f. W przypadku, gdy określone w pkt. 7 a) - e) zmiany spowodują wzrost kosztów,
roboty te będą traktowane, jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na
wykonanie robót dodatkowych.
g. Rozliczenie robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9. §8 ust. 7 lit. g, h, j – rozliczenie robot zamiennych/dodatkowych:
Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że w obecnej sytuacji rynkowej, zawarcie umowy
zawierającej zapisy, o których mowa powyżej, może stanowić poważne zagrożenie dla
firmy, która zostanie wyłoniona jako Wykonawca w drodze przetargu, jak i zagrożenie

dla terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego.
Zwracamy uwagę, że jako termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
wskazują Państwo rok 2021. Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia wykonawców
realizujących kontrakty o zamówienia publiczne, a w szczególności nadzwyczajny
wzrost, w ciągu ostatnich dwóch/trzech lat, cen materiałów i robocizny, należy liczyć się
z tym, że podobne zjawisko może wystąpić w przyszłości. Z tego względu rozliczanie
Wykonawcy w roku 2020 czy 2021 po cenach z roku 2018 (zgodnie z pkt § 8 ust. 7 lit.j
umowy), a nawet z roku 2017 (zgodnie z rozdziałem XVIII pkt 1.1 lit. g SIWZ –str.25 –
tu zwracamy uwagę Zamawiającego na rozbieżność w dokumentach przetargowych ),
groziłoby Wykonawcy rażącą stratą. W związku z powyższym, należy liczyć się z tym,
iż Wykonawca przyjmując zamówienie dodatkowe po „starych cenach”, nie tylko nie
wypracowałby jakiegokolwiek zysku, ale wręcz poniósłby stratę, co byłoby działaniem
na szkodę spółki, a w konsekwencji mogłoby stanowić przesłankę do zaprzestania
realizacji nieopłacalnego kontraktu. Wskazujemy ponadto, iż problem ten dostrzegł w
ostatnim czasie ustawodawca, który mając na uwadze liczne „zejścia z budowy”
wykonawców, z uwagi na straty jakie ponosili, w związku z brakiem możliwości
renegocjacji kontraktów, pomimo drastycznego wzrostu cen materiałów i robocizny,
zapowiada zmiany w PZP obejmujące obowiązkową waloryzację kontraktów.
Biorąc pod uwagę powyższą argumentację prosimy o:
1) usunięcie §8 ust. 7 lit. h ora lit. j Umowy;
2) zmianę treści §8 ust. 7 lit g oraz i Umowy, zgodnie z poniższą propozycją:
g) rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt a-e powyżej nastąpi w oparciu o
czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w
przypadku wzrostu cen rynkowych w stosunku do cen zawartych w kosztorysie, w
oparciu o średnie ceny RMS Sekocenbud dla okresu realizacji robót dla woj.
świętokrzyskiego.”
i) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny
jednostkowej tych robót
skalkulowaną w oparciu o średnie ceny RMS Sekocenbud dla okresu realizacji robót dla
woj. świętokrzyskiego.”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza korektę w SIWZ rozdział XVIII pkt 1.1 lit. g, który
otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona analizy i wprowadzi ewentualną korektę tych
cen w oparciu o średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego w roku 2018.”
§8 ust. 7 lit. g, h, j – rozliczenie robot zamiennych/dodatkowych pozostaje bez zmian.
10. §9 ust. 1 lit. j Umowy – wskazujemy, iż par. ten dotyczy okoliczności mających wpływ
na termin realizacji robót. W związku z powyższym zobowiązanie do posiadania polisy
znalazło się w w/w paragrafie Umowy przypadkowo – prosimy o korektę.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu w umowie. Zgodnie z SIWZ do oferty
należy dołączyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na
kwotę nie mniejszą niż: 3.000.000,00 zł
11. §10 ust.3 pkt 4 – wskazujemy, iż w katalogu kar umownych zawartych w §20 Umowy,
nie ma kary za wykorzystanie materiałów niezgodnych z dokumentacją. Wskazujemy
jednak, iż w przypadku, gdy pozostałe warunki §10 ust.3 Umowy zostaną spełnione,
nakładanie kary na wykonawcę stanie się niecelowe (wynagrodzenie ulegnie bowiem
obniżeniu w odpowiednim stosunku). Prosimy zatem o usunięcie §10 ust. 3 pkt 4 w/w
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu w umowie.
12. §10 ust. 6 – zgodnie z ar.142 ust. 5 Ustawy PZP:
„5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”
Prosimy o uzupełnienie Umowy o brakujące postanowienia, wynikające z Ustawy PZP.
Ponadto, mając na uwadze nasze argumenty przytoczone w pkt 9 niniejszego pisma, prosimy
o dodanie punktu, umożliwiającego waloryzację cen kontraktowych w przypadku
wzrostu cen materiałów/ usług /robocizny, które powodowałaby, że realizacja kontraktu
narażałaby Wykonawcę na stratę.
Odpowiedź: Zamawiający w umowie w §10 dodaje ust. 7 i 8, które otrzymują brzmienie:
7. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie określone umową może ulec zmianie z zachowaniem
formy pisemnego aneksu w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w ust. 7
13. §11 ust.1 oraz 2 - Wnioskujemy o zmianę procentowego rozliczenia robót z 90 % i 10 %
na odpowiednio 95% i 5%. Powyższe uzasadnione jest faktem, iż Generalni Wykonawcy
prowadzą inwestycje przy założeniu marży (zysku) na poziomie 2-3%. Obecna treść
umowy powoduje, iż pomimo iż Wykonawca wykonał faktycznie np. 99% umowy, może
zafakturować tylko 90%, przez co kredytuje Zamawiającego w dość dużej części aż do
czasu dokonania odbioru tego (a właściwie do czasu uzyskania ostatniej płatności za
fakturę końcową). Koszty kredytowania muszą być z oczywistych względów
uwzględnione w cenie ofertowej, więc im większe koszty z tego tytułu będzie miał
ponieść wykonawca, tym wyższe ceny będą musieli określić oferenci w swoich ofertach
składanych w przetargu, przez co w rezultacie wyższy koszt poniesie Zamawiający.
Odpowiedź: Zapis §11 ust.1 oraz 2 Umowy pozostaje bez zmian.
14. §11 ust. 3 - zgodnie z zapisami tego paragrafu Wykonawca uprawniony jest do
wystawiania w trakcie realizacji przedmiotu umowy faktur częściowych, brak jest jednak
w umowie informacji o okresach rozliczeniowych tzn., co ile Wykonawca może
wystawiać faktury częściowe ( np. raz w miesiącu). Prosimy o wpisanie tej informacji do
umowy. Prosimy ponadto o określenie, czy rozliczenia robót w ramach odbiorów
częściowych będą dokonywane zgodnie z procentowym zaawansowaniem danych robót,
czy dopiero po wykonaniu pełnego zakresu prac danego asortymentu/pozycji? Prosimy o
wprowadzenie jednoznacznych zapisów w tym względzie do umowy i wnioskujemy o
zmianę §11, poprzez dodanie ust. 5 zgodnie z propozycją przedstawioną poniżej:
,,5. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe, a rozliczenia następować będą zgodnie
z procentowym zaawansowaniem robót. Wykonawca raz w miesiącu wystawi fakturę
VAT za wykonane i zaakceptowane przez Zamawiającego w danym okresie
rozliczeniowym prace.”
Odpowiedź: Zapis §11 ust.3 Umowy pozostaje bez zmian.
15. §15 ust. 2 – z uwagi na rozbieżności w treści pkt 2 dotyczące ilości egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej, prosimy o wskazanie w ilu egz. Wykonawca winien
dostarczyć operat powykonawczy ( w umowie – 3 egz.), zawierający m.in. oświadczenie
kierownika bud. (2 egz.), atesty, certyfikaty (1 egz.).
Odpowiedź: Wykonawca winien dostarczyć operat powykonawczy – 3 egz.
16. §15 ust.5 - Zamawiający zastrzega możliwość odmowy odbioru końcowego gdy w
przedmiocie umowy zostaną stwierdzone wady lub braki nadające się do usunięcia, nie
wskazując jednocześnie czy chodzi o wszelkie wady i braki, czy też istotne. Zapis ten jest
na tyle ogólny, że nawet w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad w przedmiocie
umowy Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru. Jest to sprzeczne z
aktualnym orzecznictwem sądów, wg którego podstawą odmowy odbioru mogą być

wyłącznie wady istotne, natomiast wady nieistotne nie uprawniają inwestora do odmowy
odbioru robót budowlanych, gdyż tym samym uniemożliwiałoby to uzyskanie
wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót. (Tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z
dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007: „ujawnienie wad robót budowlanych
nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c.”;
wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12:
„Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych inwestor obowiązany jest
dokonać ich odbioru”; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.10.2012r.
sygn. akt I ACa 1046/12: „Przez wykonanie – oddanie dzieła (odpowiednio robót
budowlanych) rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z
zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez
dzieło lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i niedoróbek; wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012 r., sygn.. akt V ACa 198/12: „w
świetle art. 647 KC odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być
uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o
odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.”).
Prosimy więc o korektę rzeczonego zapisu umowy w taki sposób, aby Zamawiający
uprawniony był do odmowy dokonania odbioru końcowego tylko w przypadku wad
istotnych, natomiast, w przypadku wad nieistotnych, odbiór był dokonywany, a usterki
wymienione w załączniku do niego byłyby usuwane przez wykonawcę w uzgodnionym
przez strony terminie. Z uwagi na powyższe wyjaśnienia prosimy o przeredagowanie §15
ust. 5 pkt 1 Umowy,
zgodnie z poniższą propozycją:
„5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) Istotne, ale nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu
usunięcia wad lub braków; nieistotne – Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.’’
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §15 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego
zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
5.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia :
a. wyznaczyć termin na usunięcie wad .
b. za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2 do dnia usunięcia wad
zostaną naliczone kary zgodnie z § 20, ust.1 pkt 1.
c. po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany
wystąpić ponownie
o dokonanie odbioru przez Zamawiającego.
5.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w terminie
określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych od
terminu określonego w § 2 ust.2, jak za zwłokę wykonania robót w terminie (§ 20,
ust.1 pkt 1)

17. §17 Umowy - przypadku jeżeli wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z
aktualnie obowiązującymi normami, Zamawiający powinien wezwać go w pierwszej
kolejności do dokonania poprawy, a w przypadku braku poprawy, odstąpić od umowy.
Prosimy więc o następującą zmianę wskazanego punktu Umowy:
„W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy
lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do poprawy jakości prac i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu
nie krótszego niż 14 dni, może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi
kosztami z tego tytułu.’’
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §18 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy
lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do poprawy jakości prac i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie
dłuższego niż 14 dni, może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego
tytułu.
18. §18 i 19 Umowy- obecnie zapisy dotyczące rękojmi i gwarancji zostały uregulowane w
dwóch paragrafach umowy- zapisy są powielane, jak też są ze sobą sprzeczne (np. różne
warunki rozpoczęcia napraw -z jednej strony zgodnie z §18 istnienie wady należy
stwierdzić protokolarnie na podstawie oględzin, o których Zamawiający informuje
Wykonawcę 7 dni przed ich dokonaniem, z drugiej strony, zgodnie z §19 wykonawca
musi przystąpić do usuwania usterki w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia; Różne terminy
wyznaczone wykonawcy na zakończenie usuwania wad - §18 ust. 4 – termin
„odpowiedni”, §19 ust.12 – maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia). Prosimy, celem
precyzyjnego i jasnego dla obu stron uregulowania kwestii rękojmi i gwarancji, o
scalenie zapisów do jednego paragrafu oraz uregulowanie obowiązków stron w kwestii
zgłaszania wad, terminów naprawy usterek w sposób nie budzący wątpliwości.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §18 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni.
Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.
19. §20 ust.1 Umowy – kary umowne:
§20 w obecnym brzmieniu w wyraźny sposób narusza zasadę równowagi stron, która
powinna obowiązywać również w umowach zawieranych w związku z udzieleniem
zamówienia publicznego. Przewiduje on bowiem dużą ilość kar, które są możliwe do
nałożenia na Wykonawcę, przy zaledwie 3, którą może nałożyć Wykonawca na

Zamawiającego. Ponadto wskazujemy, że wysokość kar jest wygórowana w stosunku do
możliwego przewinienia i ewentualnej szkody, którą Zamawiający mógłby ponieść w
razie niewykonania zobowiązań umownych wskazanych w §20 ust .1 Umowy.
Przypominamy, że kary powinny co do zasady stanowić formę zryczałtowanego
odszkodowania, a nie dodatkowego zarobku dla Zamawiającego, winny być więc
miarkowane biorąc pod uwagę wysokość faktycznie poniesionej szkody.
Podobnego zdania w tym temacie jest Urząd Zamówień Publicznych,
który w
przygotowanym w 2018 roku dokumencie - „RAPORT DOTYCZĄCY STOSOWANIA
KAR UMOWNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH”, przedstawia następujące
wnioski:
„W tym stanie rzeczy bardzo ważne jest wyważenie interesów obu stron stosunku
zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej
strony zamawiający, uwzględniając funkcje, jakie kary umowne mają realizować przy
wykonywaniu przedsięwzięć publicznych, powinni tak kształtować postanowienia
umowne dotyczące tego zagadnienia, aby odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i
właściwą realizację zamówienia publicznego. Z drugiej zaś strony powinność
zamawiających do należytego zabezpieczenia interesu publicznego nie może prowadzić
do przerzucenia na wykonawców odpowiedzialności za zdarzenia, które pozostają poza
ich kontrolą, czyli na których powstanie nie mają oni wpływu. Niedopuszczalne jest
również kształtowanie wysokości kar w sposób całkowicie dowolny, bez
jakiegokolwiek racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie zamawiającego.
W tym kontekście kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do
ewentualnej szkody – tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału
w zamówieniach publicznych. […]Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach
umownych mogą zniechęcać do składania ofert i mogą stanowić przyczynę małego
zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co
wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia.
W takim przypadku wykonawcy na etapie sformułowania warunków umownych mają
pełne prawo kwestionować czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające
zasadę proporcjonalności udzielania zamówień publicznych, a przez to niezgodne z
ustawą Prawo zamówień publicznych. […] W każdym przypadku od obu stron umowy w
sprawie zamówienia publicznego wymaga się zachowania rozsądku i umiaru w
korzystaniu z przysługujących im praw, w poszanowaniu zasady wzajemnej równości.”
Mając na uwadze stanowisko UZP, przewidziane w § 20 ust.1 pkt 2,3 i 5 kary, dotyczące
uchybień związanych z umowami o podwykonawstwo, są rażąco wygórowane (kara w
wysokości 2% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może
być wyższa niż faktyczna całkowita wartość umowy zawartej przez Wykonawcę z
Podwykonawcą). Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o zmianę wysokości kary z 2%
wartości Umowy, na 0,1% wartości umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie
przedstawił Zamawiającemu odpowiednio: projektu umowy, kopii umowy lub zmian do
umowy w zakresie terminu zapłaty. Podobnie rażąco wygórowana jest, określona w § 20
ust. 1 pkt 4, kara za brak zapłaty/nieterminową płatność, gdyż nawet 1 dzień opóźnienia
w zapłacie upoważnia Zamawiającego do nałożenia kary w wysokości 2 % wartości
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto niezapłacona faktura

może opiewać na niską kwotę (np.1000 zł),w związku z czym kara za zwłokę w płatności
znacznie przekroczy jej wartość ( kara w wys. 2% wartości umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych). Zwracamy
również uwagę, że brak zapłaty przez Wykonawcę nie powoduje żadnej szkody u
Zamawiającego, gdyż potrąci on po prostu niezapłaconą kwotę z płatności Wykonawcy.
Wskazujemy ponadto, że kara określona w §20 ust. 1 pkt 1 umowy powinna dotyczyć
wyłącznie zwłoki w wykonaniu terminu końcowego, z uwagi na fakt, iż niedotrzymanie
terminów częściowych nie powoduje powstania szkody u Zamawiającego, w sytuacji,
gdy termin końcowy zostanie dotrzymany.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o następującą zmianę §20 ust.1 pkt 1-5
Umowy:
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary
umowne:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w §10 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony
przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy;
3) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 umowy;
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek
w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
którego Wykonawca nie zapłacił, wynikającego z przedstawionej przez
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę FV;
5)za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za
każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w
§10 ust.1 umowy(…)”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §20 ust.1 pkt1-5 Umowy, który otrzymuje
brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego lub częściowego określonego
zaakceptowanym harmonogramem finansowo rzeczowym w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony
przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1
umowy
3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy
5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 10 ust. 1 umowy
20. Informujemy ponadto, że w §20 ust. 1 pkt 8 dotyczącym kary z tytułu odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający błędnie, jak wnioskujemy, odwołuje się do:
- §16, który dotyczy uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac
- §20 ust.2 pkt 2- 4, który dotyczy przesłanek uprawniających Wykonawcę do nałożenia
kary na Zamawiającego, w związku z tym zapłata w tym przypadku kary przez
Wykonawcę (gdy obowiązków umownych nie dotrzymał Zamawiający) nie ma
racjonalnych podstaw.
Prosimy o weryfikację treści zapisu oraz odpowiednia korektę.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §20 ust.1 pkt 8 Umowy, który otrzymuje brzmienie:
8) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1
umowy.
21. §20 ust.2 Umowy - Biorąc pod uwagę zasadę równości stron, do której odwołuje się
UZP we wskazanym powyżej Raporcie, prosimy o zmianę §20 ust. 2 Umowy, poprzez
dodanie do katalogu kar, jakie może nałożyć Wykonawca na Zamawiającego, kary z
tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10%wartości
wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust.1 Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §20 ust.2 Umowy poprzez dodanie punktu 4, który
otrzymuje brzmienie:
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.
22. §20 ust. 5 Umowy – aby złożyć oświadczenie, o którym mowa we wskazanym ust.
Umowy, prosimy o przedstawienie do zapoznania się przez oferentów odpowiednich
dokumentów, dotyczących zasad finansowania i nakładania korekt finansowych, a także
możliwych kar, które mogą zostać
nałożone na Wykonawcę, w związku z
dofinansowaniem inwestycji ze środków unijnych.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z ww. zapisu w umowie.
23. §21 ust. 2 pkt 4 – zwracamy uwagę, że w przypadku 2-letniego kontraktu, 10 dni
opóźnienia nie powinno stanowić przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy z
winy Wykonawcy. Może ponadto dojść do sytuacji, że opóźnienie to będzie niezawinione
przez Wykonawcę (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, albo w

związku z brakiem zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren). Z uwagi na
powyższe prosimy o następującą korektę w/w zapisu umowy:
„4)Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 30 dni z realizacją harmonogramu
finansowo rzeczowego, a opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §20 ust.2 Umowy poprzez dodanie punktu 4, który
otrzymuje brzmienie:
4) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 30 dni z realizacją harmonogramu
finansowo rzeczowego.
§21 ust. 3 - prosimy o dodanie następujących przesłanek do katalogu zdarzeń
uprawniających wykonawcę do odstąpienia od umowy:
„3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy
Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania
odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, a także gdy: nie przekazał
Wykonawcy frontu robót lub dokumentów niezbędnych do realizacji robót (m.in.
dziennika budowy, projektu budowlanego), nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty
faktur po upływie 14 dni od upływu terminu zapłaty, pomimo pisemnego wezwania
wystosowanego przez Wykonawcę, w pozostałych przypadkach wskazanych w
przepisach kodeksu cywilnego.’’
Odpowiedź: Zapis §21 ust. 3 Umowy pozostaje bez zmian.
24. §21 ust. 5 – prosimy o dodanie, iż przedmiotem inwentaryzacji i rozliczenia stron będą
także materiały niewbudowane, które Wykonawca zakupi w celu realizacji przedmiotu
umowy. Jest bowiem nieuzasadnione obarczanie wykonawcy ryzykiem
zagospodarowania materiałów niewbudowanych, w szczególności jeśli odstąpienie od
umowy nastąpi z przyczyn przez niego niezawinionych.
Odpowiedź: Zapis §21 ust. 5 Umowy pozostaje bez zmian.
25. Załącznik do umowy § 4 ust. 4- Ze względu na fakt, iż roboty budowlane są co do zasady
świadczeniem podzielnym, prosimy o doprecyzowanie, iż przedłużenie okresu gwarancji
w przypadku wystąpienia wad powinno dotyczyć tylko elementu robót, który podlegał
naprawie. W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę w/w punktu poprzez dodanie
zdania: ,,Przedłużenie okresu gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wyłącznie elementu robót, który podlegał naprawie.’’
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §4 ust.4 załacznika do umowy, który otrzymuje
brzmienie:
4)
Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad,
albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj.
czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego
protokolarnie. ,Przedłużenie okresu gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim
dotyczy wyłącznie elementu robót, który podlegał naprawie.

26. Na PZT dla kanalizacji Henryk odcinek kanału A4-A29 prowadzony w drodze leśnej jest
opisany jako kanał wykonany z rur PVC o średnicy i grubości ścianki 200x5,9mm (SN8),
zgodnie z częścią opisową projektu odcinek prowadzony w drodze powinien zostać
wykonany z rur PVC 200x6,6 mm (SN12). Prosimy o odpowiedź jakie rury należy
zastosować .
Odpowiedź: Jako rękaw foliowy należy zastosować folię termokurczliwą. Rękaw foliowy
termokurczliwy nasunąć na rurę przewodową i za pomocą ogrzania źródłem ciepła
doprowadzić do bezpośredniego połączenia foli z rurą. Należy zwrócić szczególną uwagę na
staranność wykonania rękawów foliowych na połączeniach rur przewodowych.
27. Prosimy o określenie szczegółów i parametrów technicznych wykonania rękawa
foliowego na odcinku HD4-HD4.1(kanalizacja Podlesie)
Odpowiedź: Na odcinku od A4 do A29 należy zastosować rury PVC SN 12 Ø200x6.5mm
zgodnie z częścią opisową projektu.
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