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DUDiM. 510.2.2018  

                                                                                                                      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na 
zadanie pn ; Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową 
mostu dl. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750  

1. Wykonawca wnosi o wykreślenie §1 ust. 4 Umowy. To Zamawiający odpowiada za 
kompletność dokumentacji, na podstawie której Wykonawca sporządza ofertę. 

JEŻELI  WYKONAWCA MA ZASTRZEŻENIA DO PRZEDSTAWIONEGO PRZEDMIARU -TO 
MOŻE W RAMACH ZAPYTANIA ZGŁOSIĆ STOSOWNE  ZASTRZEŻENIA DO NIEGO JEŻELI TO 
AKCEPTUJE TREŚĆ TEGO ZAPISU 

2. Wykonawca wnosi o przeformułowanie §5 ust. 3 Umowy. Wykonawca wskazuje, że 
wycena przedmiotu zamówienia dokonana zostaje na podstawie opisu przedmiotu 
zamówienia, przy czym należyty opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym 
obowiązkiem Zamawiającego. Obecne brzmienie zapisu pozwala na wymaganie od 
Wykonawcy realizacji robót, których dokumentacja nie przewiduje. Do podobnych 
konsekwencji może prowadzić zastosowanie wyrażenia „w szczególności”. 
Wykonawca proponuje następujące sformułowanie zapisu: „Kwota określona w ust. 1 
zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji 
budowlanej niezbędne do wykonania zadania, a także: podatek VAT, koszty 
materiałów budowlanych, .. itd.” 

Nie widzimy konieczności doprecyzowania tego zapisu-istota kosztów określona jest 
w początkowej treści § 5 ust 3 zapis w szczególności wskazuje na egzemplifikacje 
najbardziej oczywistych kosztów wynikających z określonego zakresu 

3.  Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w §7 ust. 1 pkt. 1) Umowy, że dokumentacja 
projektowa będzie „prawidłowa i kompletna”. 

W.w zapis wynika wprost z uwag określonych w ust 1 niniejszego pisma i nie 
wymaga doprecyzowania –naszym zdaniem dokumentacja projektowa jest 
prawidłowa i kompletna o ile nie ujawnia się np. okoliczności na które strony nie 
miały wpływu 

4. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że §7 ust. 2 pkt. 12) Umowy dotyczy zniszczeń 
i uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy. 

Nie widzimy takiej konieczności  

5. Wykonawca wnosi o dopisanie w §8 ust. 4 Umowy, że Zamawiający poniesie koszty 
wszelkich dodatkowych badań, jeśli nie wykażą nieprawidłowości powstałych z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  



Nie widzimy takiej konieczności  

6. Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych: 
a. w §12 ust. 1 pkt. 1) a) i b) – do 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 
b. w §12 ust. 1 pkt. 1) c) i d) – do 5% wynagrodzenia, 
c. w §12 ust. 1 pkt. 1) g), h) i i) – do 0,1% wynagrodzenia za każdy przypadek, 
d. w §12 ust. 1 pkt. 1) j) – do 0,1% wynagrodzenia, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do dopełnienia danego obowiązku i bezskutecznym upływie 7 
dni. 

 Zapisy te są powszechnie stosowane w tego typu umowach i nie widzimy potrzeby 
zmiany zapisu. 

7. Wykonawca wnosi o dopisanie w §12 Umowy następującego zastrzeżenia: „Łączna 
wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy.” Wykonawca wskazuje, że rolą kar 
umownych jest jedynie zmobilizowanie Wykonawcy do należytego wykonywania 
umowy, nie zaś pokrycie ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego. 

 Nie widzimy takiej konieczności , inwestycja jest ważna dla użytkowników drogi i jej 
terminowe i prawidłowe wykonanie musi być odpowiednio dyscyplinowane możliwością 
nałożenia kar umownych. Wszelkie działania zwalniające z kar przewidziane są w 
umowie i wykonawca ma prawo korzystać z tych możliwości 

8. Wykonawca wnosi o dopisanie w §12 ust. 2 Umowy, że „Łączna odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zostaje ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto i nie obejmuje utraconych korzyści ani szkód 
pośrednich.” Zapis taki ustala poziom odpowiedzialności Wykonawcy w sposób 
adekwatny do jego obowiązków umownych, a zarazem wystarczająco zabezpiecza 
interesy Zamawiającego. 

Nie wyrażamy zgody działania wykonawcy mogą przynieść dużo większe straty 
niż wysokość wynagrodzenia umownego . 

9. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu wskazanego w §14 ust. 4 Umowy, w ciągu 
którego Zamawiający może zgłosić uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo do 
7 dni, co znacznie usprawni to proces podzlecania robót  przebieg realizacji 
inwestycji. 

 Termin 14 dniowy jest dopuszczalny i brak podstaw do jego zmiany wynika to również 
z organizacji pracy zamawiającego. 

10. Wykonawca prosi o dopisanie w §17 Umowy zastrzeżenia, że „Zamawiający ma 
prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego robót wyłącznie w 
przypadku stwierdzenia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie 
przedmiotu Umowy”. Nieistotne wady lub usterki nie mogą stanowić przyczyny 
odmowy dokonania odbioru i wypłaty wynagrodzenia. Analogicznie, Wykonawca 
wnosi o wykreślenie słowa „bezusterkowego” w §6 ust. 1 i §18 ust. 11 Umowy. 



 Odmawiamy wykreślenia tego zapisu-termin wykonania robót jest znany-wykonawca 
ma również możliśoći zmiany umowy gdy Zajda nadzwyczajne nieprzewidziane 
okoliczności w tym zakresie. 
 
11.Wykonawca wnosi o wykreślenie §17 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdy koszt usunięcia 
wad będzie rażąco i niewspółmiernie wysoki w stosunku do stwierdzonej wady, Strony mogą 
uzgodnić inne rozwiązanie. 

W tym zakresie zamawiający oczekuje pełnego profesjonalizmu wykonawcy-
droga musi istnieć i być bezpieczna tu nie może być kompromisów. 

12. Wykonawca wnosi o to, by przerwanie odbioru opisane w §18 ust. 7 Umowy mogło 
nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzone braki są istotne i uniemożliwiają 
prawidłowe korzystanie z przedmiotu umowy. 

 Odmowa argumentacja jak w ust 11 

13. Wykonawca prosi, by termin, o którym mowa w §18 ust. 8 Umowy uwzględniał 
uwarunkowania technologiczne i atmosferyczne. 

Zapis gwarantuje elastyczność –„gdy w trakcie odbioru strony postanowią 
inaczej” 

14. Wykonawca zwraca się o dopisanie w §18 Umowy uprawnienia Wykonawcy do 
dokonania jednostronnego odbioru, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny 
odmawia jego dokonania: „W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania 
protokołu odbioru bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do 
jednostronnego podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury na jego 
podstawie.” 

Jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru w sposób 
nieuzasadniony Wykonawca powinien podjąć stosowne kroki prawne 
(zgromadzenie materiału dowodowego na te okoliczność itp.- nikomu nie jest 
potrzebny, jednostronny protokół odbioru gdyż jest to jedynie notatka jednej ze 
stron a nie protokół. 

15. Wykonawca prosi, by termin, o którym mowa w §19 ust. 5 Umowy uwzględniał 
uwarunkowania technologiczne i atmosferyczne. 

Termin 14 dni jest konieczny w celu zapewnienia drożności przebudowanej drogi 
i ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy do poprawy własnych błędów 
wykonawczych. 

  

16. Wykonawca wnosi, aby uprawnienie, o którym mowa w §19 ust. 7 Umowy 
przysługiwało pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 



 Zamawiający stanowczo odmawia zgody na taki zapis. Z punktu widzenia wykonawcy 
powinno być obojętne kto wymaga napraw wad ujawnionych w trakcie użytkowania 
drogi. 

17. Wykonawca wnosi, aby uprawnienie, o którym mowa w §20 ust. 7 Umowy 
przysługiwało Zamawiającemu pod warunkiem wezwania Wykonawcy do złożenia 
aneksów do gwarancji i bezskutecznego upłynięcia dodatkowego 7-dniowego terminu. 
Wykonawca prosi o dodanie analogicznego zastrzeżenia w §21 ust. 1g) Umowy. 

 Odmowa zmiany –zmiana terminu wykonania będzie niewątpliwie poprzedzona 
rozmowami i negocjacjami –będzie więc czas na dokonanie stosownych zmian 
zabezpieczenia 

18. Wykonawca wnosi, by uprawnienie, o którym mowa w §21 ust. 1e) Umowy 
przysługiwało Zamawiającemu pod warunkiem wezwania Wykonawcy do podjęcia 
robót i bezskutecznego upływu dodatkowego 7-dniowego terminu. 

Odmowa zmiany –samowolne przerwanie będzie musiało zostać stwierdzone w 
sposób nie budzący wątpliwości –będzie więc czas na reakcje (co najmniej 10 dni) 

  

19. Wykonawca wnosi o dopisanie w §21 ust. 2 Umowy uprawnienia Wykonawcy do 
odstąpienia od Umowy w przypadku, wystąpienia rażących błędów w dokumentacji 
projektowej, uniemożliwiających realizację zadania inwestycyjnego lub w przypadku 
braku możliwości realizacja zadania inwestycyjnego przez okres dłuższy niż 30 dni z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

Rażące błędy w dokumentacji dokumentowej stanowią podstawę do zmiany 
umowy –nieuzasadniony brak reakcji Zamawiającego może stanowić podstawę 
do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przez wykonawcę . 

  

20. Wykonawca wnosi o dopisanie w §21 ust. 3 Umowy, że uprawnienie do odstąpienia 
od Umowy przysługiwało będzie Zamawiającemu pod warunkiem wezwania 
Wykonawcy do podjęcia robót i bezskutecznego upływu odpowiedniego dodatkowego 
terminu. 

 Zapis § 21 ust 3 wskazuje na formę a nie warunki odstąpienia od umowy . Warunki 
zostały wyjaśnione wyżej 

21. Wykonawca wnosi o dopisanie w §21 Umowy, że w każdym wypadku odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia z tytułu 
wykonanych robót.  

Zamawiający nie może tego zagwarantować –odstępując od umowy Zamawiający 
może kierować się rażącymi błędami wykonawczymi, które mogą przynieść 
dodatkowe koszty – trudno w takim wypadku mówić o wynagrodzeniu wykonawcy 



  

22. Wykonawca wnosi, aby w przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w 
§22 ust. 1 i 2 Umowy nastąpi z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
zastosowanie miał §21 ust. 5 Umowy. 

W wypadku o którym mowa w § 22 strony prowadzić będą musiały odrębne 
negocjacje dotyczące zapłaty wynagrodzenia . 

  

23. Wykonawca wnosi, aby zaniechanie dochowania procedury opisanej w §25 ust. 1 pkt. 
1) mogło stanowić podstawę do nieuwzględnienia roszczenia, nie zaś automatycznie 
wykluczało uwzględnienie roszczenia. 

Zapis ten ma na celu podjęcia przez wykonawcę minimalnych aktów staranności 
–rezygnacja z automatyzmu w tej sprawie stanowić może podłoże do 
długotrwałych procesów ,które Zamawiający pragnie zapisem tym wyeliminować 

  

24. Wykonawca wnosi, aby we wszystkim przypadkach, w których dopuszczane jest 
wydłużenie terminu realizacji zadania w §25 Umowy nowy termin realizacji 
uwzględniał uwarunkowania atmosferyczne oraz brak możliwości prowadzenia robót 
w okresie zimowym. 

 Okoliczności takie mogą stanowić ponowna podstawę do zmiany umowy w trybie § 25 
ust 1 pkt 1 – nie można z góry założyć że nie da się np. w grudniu wykonywać jakiś 
robót skoro warunku ku temu np. w 2017 roku były doskonałe 

25. Wykonawca zapytuje o §25 ust. 1 pkt. 1)-8) Umowy, zgodnie z którym wskazane tam 
okoliczności mogą stanowić wyłącznie podstawę do zmiany terminu ukończenia 
robót. Wykonawca wskazuje, że wymienione w przywołanym ustępie okoliczności są 
całkowicie od niego niezależne, a zarazem z dużym prawdopodobieństwem 
spowodowują wzrost kosztów, które będzie musiał on ponieść w celu realizacji 
Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o dopisanie, że wskazane 
okoliczności, w uzasadnionych przypadkach, mogą stanowić podstawę do 
podwyższenia wynagrodzenia. Wykonawca zwraca się o dopisanie analogicznego  

postanowienia w §25 ust. 4 Umowy. 

 Odmowa zmiany- mieści się to w ryzyku wykonawcy, który powinien wycenić takie 
ryzyko składając ofertę na wykonawstwo 

26. Wykonawca zwraca się o dopisanie możliwości fakturowania częściowego raz na 
miesiąc, zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych. Fakturowanie całości robót 
dopiero po ich ukończeniu przyczyni się do wzrostu kosztów finansowania, tym 
samym zaś do zwiększenia cen ofertowych. 



Zamawiający oczekuje na tego typu zadaniach ofert od wykonawców wydolnych finansowo 
,którzy są w stanie ponieść koszty ewentualnego wykonania zadania  w całości. 

 


