
POWIAT  KROTOSZYŃSKI      Krotoszyn, dnia 06.04.2021 r. 

 

Or. 272.3.2021 

         Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: Wykonania prac geodezyjno- kartograficznych polegających na „Modernizacji szczegółowej 

osnowy geodezyjnej w powiecie krotoszyńskim. 

Część II- Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz transformacja 

istniejących baz danych do obowiązującego układu wysokości PL-EVRF2007-NH”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust.  2  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019  ze zmianami), poniżej przekazuję odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do 

Zamawiającego. 

Pytanie 1 

W Załączniku nr 10 do SWZ - Projekcie umowy zawarto zapisy regulujące umowę Wykonawcy z 

Podwykonawcami  

§ 3  

4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest wykazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia 

przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane prace. 

Wykonawca przedkłada dowód dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy.  

5. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia płatności, nie biegną terminy 

określone w postanowieniach umowy dotyczące płatności, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres 

odsetki ustawowe.  

6. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawców, 

Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną 

Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które 

mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 

 

Wnosimy o usunięcie w/w zapisów, gdyż co do zasady odnoszą się do sytuacji, gdy przedmiotem 

umowy są roboty budowlane, bo tylko przy robotach budowlanych ustawowo uregulowano stosunek 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i podwykonawcami.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż jak wynika z orzecznictwa KIO ( wyrok KIO z 28 

stycznia 2020 KIO 61/20) postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia wykonawcy od 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku należności niewymagalnych 

zmuszają wykonawcę do prefinansowania podwykonawców przed uzyskaniem wynagrodzenia od 

zamawiającego. Są to więc rozwiązania niekorzystne dla wykonawcy, niezgodne z zasadami 

współżycia społecznego, w tym z regułą wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom po otrzymaniu 

wynagrodzenia od zamawiającego. 



Natomiast zwolnienie zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za należności 

podwykonawców nie jest też korzystne dla tych podwykonawców, gdyż ogranicza liczbę podmiotów, 

od których mogą się domagać swoich należności. Izba podtrzymuje także wskazaną wyżej 

argumentację dotyczącą powoływanego przez zamawiającego interesu publicznego, niemożności 

utożsamiania go wyłącznie z interesem zamawiającego oraz niedopuszczalności nadawania 

postanowieniom umowy treści obiektywnie niekorzystnej dla jednej ze stron, w sposób 

zdecydowanie odbiegający od reguł wynikających z k.c.  

Ponadto zgodnie z art. 447 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. mowa jest o 

uzależnieniu wypłaty wykonawcy wynagrodzenia lub zaliczek jedynie od przedstawienia dowodów 

zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Tym samym wprowadzone przez 

zamawiającego postanowienia projektu umowy w tym zakresie są niezgodne z ww. przepisami.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający  informuje, iż zapisy zawarte w § 3 ust. 4 ust. 5 oraz ust. 6 projektu umowy 

pozostają bez zmian. 

Wykonawca w uzasadnieniu żądania usunięcia zapisów projektu umowy,  powołuje się na przepisy 

dotyczące robót budowlanych. Zarówno cytowany wyrok KIO jak i przepisy art. 447 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczą robót budowlanych. 

Zapisy umowy o roboty budowlane w kwestii podwykonawstwa reguluje art. 437 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, który zawiera szereg  obowiązków dla wykonawcy w związku z 

zatrudnieniem podwykonawcy. 

Przedmiotem niniejszego postepowania  jest wykonanie usługi na rzecz Zamawiającego. Zarówno 

Prawo zamówień publicznych jak i Kodeks cywilny nie regulują  przepisów dotyczących 

podwykonawstwa w zakresie wykonania usługi. Wobec powyższego  z uwagi na  możliwość 

swobodnego kształtowania umów oraz w trosce o bezpieczeństwo finansowe podwykonawców jak i 

Zamawiającego, zawarto zapisy, o których mowa w projekcie umowy  § 3 ust. 4-ust.6.  

W niniejszym postępowaniu- projekcie umowy  zamawiający zadbał nie tylko o własny interes -  jak 

wynika z cytowanego orzeczenia, ale również zadbał o interes podwykonawcy, który nie otrzyma 

zapłaty od generalnego wykonawcy - § 3 ust. 6 projektu umowy „w przypadku nie uregulowania 

przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako  

zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec 

zamawiającego”. Dlatego też interes podwykonawcy będzie zabezpieczony. W projekcie umowy 

zawarto możliwość częściowego odbioru i fakturowania prac,  jak również zawarto obowiązek 

wykonania wskazanych  kluczowych części zamówienia osobiście przez wykonawcę, co ma  

korzystne przełożenie na interes wykonawcy. Natomiast  wykonawca jako profesjonalista winien  

skalkulować ofertę uwzględniając wszystkie ryzyka.  

 Pytanie 2:  

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie postępowania załączników (formularz ofertowy, 

oświadczenia, etc.) w formacie edytowalnym, np. WORD. 



Odpowiedź 

Na stronie internetowej niniejszego postępowania umieszczono załączniki do SWZ  w wersji 

edytowalnej. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                                   ZARZĄDU  POWIATU 

 /-/ Stanisław Szczotka  

 


