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Zapytania VI 
 
Dotyczy: postępowania nr 35/ZP/21 na: „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, 
żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 

 

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn zm.), prosimy o wyjaśnienie i ustosunkowanie się do poniższych 
wątpliwości w zakresie interpretacji Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 
Pytanie 1: 
Zamawiający w Rozdziale 6 SWZ „Termin wykonania zamówienia” określił co następuje: termin 
realizacji zamówienia: przewidywany termin realizacji zamówienia 30.06.2024 r. 
W § 8 projektu Umowy wskazał z kolei, iż: 

1.Termin realizacji zamówienia: 
1)     Rozpoczęcie - z dniem podpisania Umowy.  
2)     Zakończenie - do daty zakończenia okresu gwarancji i rękojmi wybranego Wykonawcy 

robót budowlanych tj. 36 – 72 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z Wykonawcą robót 
budowlanych  – od dnia zakończenia robót potwierdzonego protokołem odbioru końcowego 
do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonego na roboty budowlane. Ostateczne 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane po usunięciu przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych 
przy przeglądzie pogwarancyjnym budynku. 

2.Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – czerwiec 2024 r. 
3.W przypadku wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji robót budowlanych przez wykonawcę 
robót budowlanych okres pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie odpowiednio zmieniony 
aneksem do umowy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotowej umowy. Aneks 
ten zostanie sporządzony po podpisaniu przez Zamawiającego Umowy na realizację robót 
budowlanych z wybranym Wykonawcą. 

 
W świetle powyższego zwracamy uwagę, iż: 

1. Zgodnie z art. 434 ust. 1 PZP Umowę zawiera się na czas oznaczony. Mówiąc o „czasie 
oznaczonym”, nie można przyjmować, że powyższy wymóg spełnia określenie czasu trwania 
umowy jako „do zakończenia inwestycji”, „do zakończenia robót” itp. Powyższe potwierdza 
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orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym wyrażono pogląd, iż: Zgodnie z art. 142 ust. 1 
ZamPublU, umowę w reżimie ustawy zawiera się na czas oznaczony (ustawowe wyjątki od tej 
zasady w okolicznościach sprawy nie występują). Terminem wykonania umowy zawartej na 
podstawie zamówienia publicznego może być zarówno data, oznaczona liczba jednostek czasu jak 
i oznaczone zdarzenie. Niemniej, jak wielokrotnie wskazano w orzecznictwie, dane przyszłe 
zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w 
ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
30 sierpnia 1990 r., IV CR 236/90, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 125). Termin oznaczony jako 
„zakończenie inwestycji” nie jest w powyższym rozumieniu „pewny” zarówno co do faktu jak 
i chwili nadejścia. Brak podstaw do odstąpienia od tego bezwzględnie obowiązującego 
przepisu także wówczas, gdy w umowie strony przewidziały klauzule zabezpieczające 
wykonywanie usług inżyniera kontraktu przez czas niezbędny dla zakończenia 
przedsięwzięcia, w szczególności wobec wydłużenia terminu wykonania robót przez 
wykonawców. Termin wykonania umowy musi być bowiem wskazany wprost i odpowiadać 
SIWZ. Piśmiennictwo dotyczące prawa zamówień publicznych podkreśla, że postanowienia 
SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie powinny zawierać sformułowań 
umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu realizacji umowy na niekorzyść 
wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników niezależnych od stron tego kontraktu. 
Po drugie - w myśl art. 139 ust. 2 ZamPublU umowa zawarta w reżimie prawa zamówień 
publicznych wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy, także przewidziana w jej treści, dochodzi 
do skutku przez złożenie zgodnych oświadczeń woli obu stron, z zachowaniem przewidzianej dla 
tej umowy formy (art. 77 § 1 KC. w związku z art. 139 ust. 2 ZamPublU). Jednostronne 
oświadczenie zamawiającego nie może zatem doprowadzić do skutecznej modyfikacji 
terminu. Po trzecie pojęcie „zakończenia inwestycji” jest nieostre (...) (tak: wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt: V CSK 277/15). Stanowisko wyrażone w ww. 
wyroku poparły również takie organizacje, jak EFCA czy SIDiR. 

2. Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że postanowienia Umowy w zakresie, w jakim 
zakładają możliwość przesunięcia terminów realizacji w zależności od terminu zakończenia 
inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tego tytułu (vide § 8 ust. 3 
Umowy) należy uznać za nieważne z mocy prawa zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.c., jako 
sprzeczne z ustawą, a to z art. 434 ust. 1 w zw. z art. 8 ust 1 p.z.p. oraz 77 § 1 k.c. 

3. Zwracamy ponadto uwagę, iż do zmiany terminu realizacji Umowy na nadzór konieczna jest zgoda 
obu Stron. Takiej zgody wymaga również zmiana (rozszerzenie) zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy, a za taki należy uznać wydłużenie terminu realizacji umowy.  

4. Umowa o świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego ma charakter umowy starannego 
działania, a wysokość wynagrodzenie ryczałtowego kalkulkowana jest w funkcji czasu 
świadczenia tej usługi. Świadczenie usługi poza terminem umownym, należy traktować jako 
usługę dodatkową, nieobjętą zakresem umowy, za którą Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie.  

5. Dodatkowo należy wskazać, że nieprecyzyjny i nieostry charakter przytoczonych postanowień 
SWZ i projektu Umowy („przewidywany termin zakończenia robót budowlanych”, wskazanie 
okresu gwarancji na przedział „36-72 miesiące ”) uniemożliwiają precyzyjną wycenę zamówienia, 
a co za tym idzie prowadzą do sytuacji, w której złożone w postępowaniu oferty będą  
nieporównywalne. Zwracamy w tym kontekście uwagę, że przedmiot zamówienia powinien być 
opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (vide art. 99 ustawy PZP). Zgodnie zaś z 
wyrokiem KIO z dn. 12.11.2019 roku (sygn. akt: KIO 2176/19), niejednoznaczny opis przedmiotu 
zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert, stanowi wystarczającą 
podstawę do unieważnienia postępowania. 
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6. Konkludując, wzywamy Zamawiającego do zmiany ww. postanowień umowy na zgodne z 
powszechnie obowiązującym prawem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uściśla zapisy dotyczące terminów objętych Umową: 

 

W formularzu ofertowym należy podać Cenę wykonania zamówienia /C/ w rozbiciu na: 

Nadzór inwestorski nad realizacją budowy budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, 
szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną 

i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Marynarki Wojennej 

Lp 
Obsługa zadania 
Inwestycyjnego:  

Termin 
Cena 

netto brutto 

1. 

Weryfikacja dokumentacji 
projektowej; postępowanie 
przetargowe na roboty 
budowlane 

34 miesiące od dnia 
zawarcia umowy 

……………… …………….. 
Nadzór nad realizacją budowy.  

przewidywany termin zakończenia 
robót budowlanych z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie: 
30.06.2024r. 

2. 

Czynności odnoszące się do 
realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji za usterki i 
wady fizyczne inwestycji, w tym 
prowadzenie przeglądu 
pogwarancyjnego obiektu. 

przewidywany termin przeglądu 
pogwarancyjnego: 30.06.2024r. 

72 miesiące od dnia 
zakończenia robót 
potwierdzonego 
protokołem 

odbioru 
końcowego 

Maksymalny czas 
trwania gwarancji 

udzielonej 
Zamawiającemu przez 
Wykonawcę Robót 

Budowlanych. 

………………. …………….. 
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Cena wykonania zamówienia /C/ – suma pkt.1+pkt.2: …………….. …………….. 

 

W zakresie przewidywanego terminu zakończenia usługi Zamawiający wprowadza zmianę do 
§ 8 ust. 2 projektu umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez: 

- umożliwienie wydłużenia lub skrócenia czasu trwania umowy w przypadku wydłużenia lub 
skrócenia czasu realizacji któregokolwiek z powyższych etapów w ramach umowy o roboty 
budowlane; 
- w przypadku powyższego zmiana wynagrodzenia ustalana będzie proporcjonalnie, na 
podstawie podanej w formularzu ofertowym ceny tego etapu, który wpłynął na wydłużenie lub 
skrócenie czasu trwania umowy. 
 
Pytanie 2: 
 

W rozdziale 35 - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  
w okolicznościach, o których mowa w art. 95, Zamawiający określił co następuje: 
Projekt umowy: (§ 4 ust.1.) „Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące usługi będą w 
okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)”. 

 
Chcielibyśmy zauważyć, że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych czynności wykonywane 
przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu 
pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi 
uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same 
wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują (vide Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp z 28 kwietnia 2017 roku). 

 
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę ww. wymogu i ograniczenie go do 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które będą polegały na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

 
Odpowiedź: 

Udzielono odpowiedzi. Patrz: pakiet V pytanie 1 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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