
 

 

 Wszyscy Wykonawcy  
 biorący udział w postępowaniu 
 
Znak sprawy: IM.271.31.2020.JP Data: 08 lipca 2020 r.  
                         ZP. 93/20 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Zielonogórskiej”. 
 

Wyjaśnienia 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym 
wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania 
przetargowego. 
 

Pytanie 1. 

W § 2 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający zapisał: „Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie 

koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

jej wykonaniem.” Ponadto w tym samym § w ust. 3 Zamawiający dodał: „Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu.” 

Wobec faktu, że wynagrodzenie ustalone jest jako ryczałtowe, to Wykonawca nie może odpowiadać za zdarzenia, 

których nie dało się przewidzieć, ponieważ nie wynikało to z dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Zatem 

były to okoliczność nieprzewidziane również dla samego Zamawiającego. Wobec tego powyższe zapisy zwiększają 

nieproporcjonalnie ryzyko ewentualnego narażenia Wykonawcy na powstanie szkody przy realizacji zadania. Zasadne 

jest „obciążenie” Wykonawcy, gdy ze swej winy nie doszacuje pewnych elementów zamówienia, natomiast nie jest 

uczciwe, aby obciążać Wykonawcę kosztami pewnych zdarzeń, których nie przewidział mimo, że swoich wyliczeń 

dokonał z należytą starannością opierając się wiedzy i doświadczeniu, a także materiałach od Zamawiającego i wizji 

terenu budowy. 

Mając na względzie powyższe Wykonawca wnosi o zmianą powyższych zapisów, tak aby nieprzewidziane w 

dokumentacji Zamawiającego zdarzenia nie obciążały Wykonawcy, lecz traktowane były jako zadania dodatkowe, 

konieczne do wykonania zadania głównego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający doda odpowiedni zapis w § 2 wzoru umowy. 

 

Pytanie 2. 

W § 2 ust. 5 Zamawiający wpisał: „Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 

niniejszej umowy będzie płacone w częściach i będzie rozliczane przez Zamawiającego po rozpoczęciu wykonywania 

robót budowlanych, nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące […]” 

Wykonawca wnosi, aby płatności częściowe powiązane zostały z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z tym 

zastrzeżeniem, że płatność nastąpi 1 raz w miesiącu. Powyższe Wykonawca uzasadnia tym, że w bieżącym roku 

występują szczególne warunki w gospodarce, spowodowane koronawirusem oraz znacznym stopniem inflacji. Oba te 



 

czynniki łącznie w dłuższym okresie czasu mogą doprowadzić do zachwiania płynności finansowej Wykonawcy. 

Szczególnie, jeśli płatności będą znacznie odroczone w czasie to wówczas nastąpi spadek wartości pieniądza wynikający 

właśnie z postępów inflacji. 

Mając na względzie powyższe Wykonawca wnosi o wprowadzenie stosownych zmian do wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona zmiany zapisów § 2 ust. 5 umowy. 

 

Pytanie 3. 

W § 3 ust. 1 Zamawiający określił sztywny termin zakończenia umowy do dnia 16 listopada 2020 r. W innych 

fragmentach umowy, w tym w § 15 Zamawiający odwołuje się zarówno do siły wyższej jak i do działania organów 

administracji itp. Natomiast nigdzie Zamawiający nie precyzje, że przedłużenie terminu może zostać spowodowane 

stanem epidemii, jeśli np. zajdzie potrzeba zaostrzenia rygorów sanitarnych jak miało to miejsce w marcu i kwietniu br. 

Zwrócić należy również uwagę, że władze centralne ostrzegają przed drugą falą epidemii mającą przypaść jesienią 2020 

roku, a więc w okresie intensywnych prac budowlanych w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Mało tego, 

pomimo np. braku nałożenia przez organy administracji odpowiednich ograniczeń może dojść do wzrostu zachorowań 

na COVID-19 na terenie Zduńskiej Woli i okolicznych gmin, co może negatywnie odbić się na stanie zdrowia również 

pracowników Wykonawcy (izolacja i leczenie lub kwarantanna pracowników Wykonawcy). 

Mając powyższe wnoszę o uwzględnienie takich okoliczności w treści wzoru umowy, tym bardziej, że postępowanie 

ogłoszone zostało w okresie obowiązywania pandemii koronawirusa. 

Odpowiedź.  

Zamawiający informuje, że taka ewentualność jest przewidziana w § 15 ust.1 pkt.1 lit. c wzoru umowy. 

 

Pytanie 4. 

Wykonawca wnosi o zmianę w § 4 ust. 2 pkt 14 umowy, który to punkt obecnie brzmi: „poniesienie odpowiedzialności 

za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na 

powierzchni jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych 

uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę” oraz punktu 24 w brzmieniu: „Wykonawca 

poniesie pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania 

robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy” 

Wykonawca wnosi, aby zmodyfikować tak w/w zapis żeby jednoznacznie wynikało, że Wykonawca nie odpowiada za 

zdarzenia (uszkodzenia instalacji i sieci podziemnych), których nie naniesiono na dokumentacji dostarczonej przez 

Zamawiającego oraz było umieszczone w terenie niezgodnie z  dokumentacją dostarczona przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona zmiany zapisów w § 4 ust. 2 pkt 14) i § 4 ust. 2 pkt 24) wzoru umowy. 

 

Pytanie 5.  

W § 6 ust. 9 tiret 4 Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wykonania zastępczego robót budowlanych na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu do usunięcia wad przez 

Wykonawcę. Analogiczny zapis jest w § 7 ust. 8 odnośnie wykonania zastępczego. 

Zgodnie z art. 480 k.c. wykonanie zastępcze dopuszczalne jest po uprzednim uzyskaniu zgody (upoważnienia) sądu. 

Wobec faktu, że do postępowań, a w szczególności umów w zamówieniach publicznych stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego Wykonawca wnosi o wprowadzenie do wzoru umowy odpowiednich modyfikacji, tak aby każdorazowe 



 

wykonanie zastępcze poprzedzone zostały uzyskaniem przez Zamawiającego upoważnienia sądu. Takie działanie 

doprowadzi do sytuacji, że ewentualne wykonanie zastępcze nie wygeneruje nadmiernych kosztów, a jednocześnie 

Zamawiający osiągnie swój cel usunięcia wad. Co istotne o czas usuwania wad przedłuży się przecież termin odbioru, 

czy okres gwarancji, więc Zamawiający nie poniesie w tym zakresie szkody.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli zgodnie z przywołanym przepisem, jest konieczność uzyskania upoważnienia sądu, to 

Zamawiający ma obowiązek stosować się do przepisów prawa, nie ma więc konieczności wprowadzania zmian do 

umowy, gdyż przepisy ustawy i tak nakazują dany sposób postępowania. 

 

Pytanie 6. 

W § 7 ust. 11 widnieje zapis: „Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w obu elementów.” 

Wykonawca nie może się zgodzić z takim rozszerzeniem zobowiązania. Jest to w ocenie Wykonawcy nadmierne 

obciążenie odpowiedzialnością. Bez wątpienia Wykonawca nie jest gwarantem, ani producentem urządzeń, co do 

których gwarancji udzieliły inne podmioty. Wykonawca może odpowiadać tylko przez okres gwarancji jaki wynikać 

będzie z umowy/ treści oferty. Przekazanie kart gwarancyjnych urządzeń Zamawiającemu powoduje, że w tym zakresie 

to Zamawiający jest uprawnionym z tych gwarancji. Zatem jeśli jedno urządzenie (z dłuższą gwarancją) spowoduje 

uszkodzenie innego urządzenia to roszczenie odszkodowawcze winno być skierowane do producenta tego urządzenia 

lub gwaranta. Inaczej wygląda sytuacja, gdy oba urządzenia ulegną uszkodzeniu w okresie rękojmi i gwarancji 

Wykonawcy – jest to jedyna sytuacji, gdy Wykonawca może być zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad lub 

usterek obu urządzeń (w ramach np. rękojmi). 

Wnosimy o naniesienie odpowiednich zmian w treści umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 7. 

W § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a) Zamawiający określił prawo odstąpienia od umowy dla Wykonawcy jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu 

terminu na zapłatę faktur, określonego niniejszej umowie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

która w art. 8 ust. 1 i 2 określa terminy płatności przez podmiot publiczny: „Termin zapłaty określony w umowie nie 

może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi […]” Wobec powyższego żądanie przez Zamawiającego udzielenia dodatkowego 

miesięcznego terminu (oraz wezwaniem) jest rażącym nadużyciem prawa i nierównym traktowaniem stron umowy. 

Może to prowadzić do nadmiernych zatorów płatniczych. Nie można przy tym pominąć, że obowiązek zapłaty jest 

jedynie jednym z 3 obowiązków obciążających Zamawiającego, w przeciwieństwie do ogromnej ilości obowiązków 

Wykonawcy. 

Mając na względzie powyższe wnoszę o dokonani odpowiednich zmian w umowie i usunięcie w ogóle dodatkowego 

wezwania i terminu, lub skrócenie dodatkowego terminu do maksymalnie 7 dni kalendarzowych. 



 

Odpowiedź:  

Termin płatności został określony zgodnie z prawem, a w § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a) zostało określone prawo Wykonawcy 

do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia przywołanej sytuacji. W ocenie Zamawiającego brak jest związku 

pomiędzy jedną sytuacją a drugą. 

 

Pytanie 8. 

W § 8 ust. 1 pkt 3 lit. b) Zamawiający określił prawo odstąpienia od umowy dla Wykonawcy jeżeli Zamawiający nie 

dokonuje odbioru lub podpisuje protokołu odbioru. Zamawiający przesunął termin na odstąpienie na 30 dni po 

powzięciu wiadomości. 

W ocenie Wykonawcy takie sztuczne wydłużenie terminu odstąpienia nie znajduje żadnego uzasadnienia, dlatego 

wnioskuje, aby termin skrócić do 3 dni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 9. 

W § 8 ust. 3 pkt 3 Zamawiający określił, że „Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”. 

Próżno szukać w treści umowy konsekwencji sporządzenia tegoż zestawu. Skoro materiały ujęte w zestawie mają być 

nieprzydatne dla Wykonawcy na innych budowach to zasadnym jest, aby ujęte w zestawie materiały, konstrukcje i 

urządzenia zostały odkupione od Wykonawcy przez Zmawiającego po cenach wynikających z kosztorysu lub kalkulacji 

Wykonawcy (harmonogramu rzeczowo-finansowego). Zapis taki można dodać np. w regulującym obowiązki 

Zamawiającego ust. 4 w/w paragrafu jako punkt 3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 10. 

W § 9 ust. 1 Zamawiający wymienia/ wylicza kary jakimi będzie obciążał Wykonawcę. Część tych kar liczona jest w 

stawkach dziennych oraz za każde zdarzenie. Dotyczy to np. braku zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

W ocenie Wykonawcy jest to karanie w brew zasadzie „ne bis in idem” a więc karanie podwójnie za to samo 

wykroczenie. W tej sytuacji Wykonawca wnosi, aby ograniczyć się do naliczania kar tylko za każde naruszenie, i nie 

dokładać dodatkowo naliczania dziennego, skoro Zamawiający i tak nie reguluje ewentualnych odsetek na rzecz 

podwykonawcy 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 11. 

W § 9 ust. 2 umowa mówi, że „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający…” 

Wykonawca wnosi, by zmienić w/w zapis na następujący: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca…” 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 12.  

W tym samym paragrafie tyle, że w ust. 3 Zamawiający domaga się aby Wykonawca upoważnił Zamawiającego do 

potrącenia nałożonych kar umownych z należności nawet niewymagalnej. 

Takie uregulowanie sprzeczne jest z art. 498 k.c., który mówi, że potrąceniem objęte mogą być tylko wierzytelności 

wymagalne. 

Zatem Wykonawca wnosi o modyfikację w/w zapisu do brzmienia kodeksowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. Potrąceniem może dotyczyć należności niewymagalnych, 

jeżeli strony wyrażą na to zgodę. SN wskazał, że "przepisy o dopuszczalności jednostronnego potrącenia należności 

jednorodnych mają charakter przepisów względnie obowiązujących. Jeżeli zainteresowani ustalili inny sposób 

umorzenia należności albo inny sposób potrącenia, niż to przewiduje ustawa, to zastosowanie przepisów o potrąceniu 

nie wchodzi w rachubę". Pogląd ten znalazł poparcie w uzasadnieniu uchw. SN (7) z 19.10.2007 r. (III CZP 58/07, OSNC 

2008, Nr 5, poz. 44, s. 32; zob. też np. wyr. SA w Warszawie z 11.6.2013 r., I ACa 1575/12, Legalis oraz wyr. SA w 

Warszawie z 3.2.2015 r., I ACa 1086/14, Legalis). 

 

Pytanie 13.  

W § 9 lecz w ust. 4 Zamawiający odwołuje się do bliżej nieokreślonych strat spowodowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakiego rodzaju straty Zamawiający ma na uwadze, aby uniknąć w przyszłości 

sporów interpretacyjnych w tym zakresie. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że skoro zamierza Zamawiający 

dochodzić w związku z tym odszkodowania to zasadnym byłoby odwołanie się do przepisów 361-363 k.c., które regulują 

kwestię szkody i odszkodowania, a nie do bliżej nieokreślonych strat. 

Odpowiedź:  

Jest to standardowy zapis umowny i nie zostanie zmieniony. 

 

Pytanie 14.  

W § 11 Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 pzp wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości do 10%. Zatem mając na względzie trudną 

sytuację gospodarczą w kraju, stan epidemiczny spowodowany COVID-19 oraz rosnącą inflację Wykonawca wnosi o 

zmniejszenie wysokości zabezpieczenia do poziomu 5% ceny, co w jego przekonaniu będzie odpowiednie; z jednej strony 

zabezpieczy Zamawiającego, a z drugiej zmniejszy koszty po stronie Wykonawcy, „uwalniając” niejako część środków 

niezbędnych do bieżącej działalności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 15. 

W § 15 ust. 1 pkt 3 Zamawiający określił zasadę zmiany ceny. Dotyczy to w zasadzie tylko sytuacji zmniejszenia zakresu 

robót. 

Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest uzgodnienie przez strony oznaczonej kwoty należnej przyjmującemu 

zamówienie jako ekwiwalent za wykonanie robót bez względu na rozmiar świadczonych prac i wartość poniesionych 



 

kosztów. Skoro zatem Wykonawca będzie w stanie „zaoszczędzić” materiał, robociznę i inne składniki cenotwórcze, 

chociażby a skutek zmniejszenia rzeczowego zakresu robót, które gotów był wykonać, to winien otrzymać całe 

wynagrodzenie, bez jakiejkolwiek jego zmiany. Zatem Wykonawca wnosi o przeredagowanie w/w zapisu zgodnie z ideą 

wynagrodzenia ryczałtowego, tak aby ryzyko obciążało równo obie strony umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:  

 

1. Załącznik nr 4 – Wzór umowy § 2 ust. 3 po kropce dodaje się zdanie: 

„Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zawiera kosztów związanych z koniecznością przebudowy 

niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, a kolidujących z 

robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę.” 

2. Załącznik nr 4 – Wzór umowy § 2 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 

„Strony postanawiają, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy będzie płacone w 

częściach i będzie rozliczane przez Zamawiającego po rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, nie częściej niż 

jeden raz w miesiącu roku kalendarzowego. Wykonawca wystawia częściowe faktury VAT na kwotę ustaloną w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym na podstawie protokołów odbiorów częściowych wykonanych robót 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego bez uwag.” 

3. Załącznik nr 4 – Wzór umowy § 4 ust. 2 pkt. 14) przyjmuje brzmienie: 

„14) poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów 

budowlanych, instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie z wyłączeniem 

niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, które nie zostały naniesione w trakcie opracowania dokumentacji 

projektowej  - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego 

przez rzeczoznawcę,” 

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy § 4 ust. 2 pkt. 14) przyjmuje brzmienie: 

„24) Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas 

wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy z 

wyłączeniem niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, które nie zostały naniesione w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej,” 

5. W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl do dnia 

14.07.2020 r. do godz. 11:00, z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt 2 ppkt 3).” 

6. W rozdziale XI pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego – Budynek nr 5 pokój 503.” 



 

Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu 

środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie. 

 Z up. Prezydenta Miasta 

 Marcin Alberczak 

 Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 


