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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni 
asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice” 

__________________________________________________________________________________ 
   
            
W związku z zapytaniami, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust.4: Prosimy o zwiększenie limitu fakturowania częściowego do 90% 

wartości umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust. 11: Wnosimy o modyfikację zapisu, iż w przypadku nie przedstawienia 

wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających                                                              

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 2 pkt. c.: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich terminach 

od zgłoszenia gotowości Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych oraz odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona odbiorów częściowych oraz odbioru robót zanikających w terminie do 2 dni 
roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru. 
 

 

 



Pytanie 4: 

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany                       

z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w szczególności krótki okres realizacji zamówienia 

publicznego 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 4 pkt. 4.3 ppkt. b): Prosimy o podanie podstawy prawnej niniejszego 

zastrzeżenia. W przypadku braku podstawy prawnej wnosimy o usunięcie zapisu jako 

bezpodstawnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy w §7 ust. 4 pkt. 4.3 ppkt. b) wynikają z art. 463 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 4 pkt. 4.3 ppkt. c): Prosimy o podanie podstawy prawnej niniejszego 

zastrzeżenia. W przypadku braku podstawy prawnej wnosimy o usunięcie zapisu jako 

bezpodstawnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w umowie w §7 ust. 4.3 lit. c. Zapisy w §7 ust. 4.3 wynikają 
z art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Pytanie 7: 

Dotyczy wzór umowy §8 ust. 5 pkt. a.: Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić 

odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 

2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, 

gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności 

stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne 

jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 

ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy 

odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie                                       

w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie               

z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się 

nadawał do użytkowania. Wnosimy o modyfikację zapisu: „jeżeli wady nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 



Pytanie 8: 

Dotyczy wzór umowy §10 ust. 7 pkt. a.: Prosimy o modyfikację „(…) od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego (bez uwag) przedmiotu zamówienia lub potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym tj. (…)” 

 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy wzór umowy §11 ust. 7 pkt. a.: Prosimy o zmianę „pomimo pisemnego upomnienia realizacji 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty (…)” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy wzór umowy §13 ust.1 pkt. b)- c): Prosimy o poprawę brzmienia (…) za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki (…) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w umowie §13 ust.1 pkt. b. i c. Zmodyfikowana umowa 

została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania: 

https://plarformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy wzór umowy §13 ust.6: Wnosimy o usunięcie, zgodnie z ust. 4 kary kumulują się w zakresie od 

lit. b do k. Kara za zwłokę/ opóźnienie i kara za odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie 

z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest 

dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie                                     

w terminowym zakończeniu zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż kumulacja kar umownych obejmuje zakres wyszczególniony w §13 ust 1. od 

lit. b do lit. k, w których nie znajduje się kara za odstąpienie od umowy (zawarta w §13 ust 1. lit. a.).  

§13 ust 6. uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy (§13 ust 1. 

lit. a.) oraz jednocześnie za sytuacje zaistniałe w §13 ust 1. od lit. b do lit. k. 

 

 
 

ZASTĘPCA WÓJTA 
GMINY ZEBRZYDOWICE 

 
Karol  SITEK 
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