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O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na ”Przebudowę i rozbudowę Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie-etap II , budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie z dnia 07-12-2012 
Prosimy o modyfikację zapisu w punkcie XVI SIWZ, podpunkt 4 oraz w paragrafie 14 podpunkt 5 i 6 

wzoru umowy, których obecne brzmienie jest niezgodne ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Zgodnie z Art. 151. 2 powołanej ustawy, kwota nie przekraczajaca 30% wysokości 

zabezpieczenia pozostawiona jest na zabezpieczenie roszczeń jedynie z tytułu rękojmi za wady, nie 

zaś z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

ODPOWIEDŹ 

Udzielenie gwarancji na wykonane roboty lub usługi nie jest obligatoryjne, w przeciwieństwie do 

praw wynikających z rękojmi (które mogą być wyłączone lub ograniczone). Zamawiający ma prawo 

żądać poza przysługującymi mu uprawnieniami z tytułu rękojmi, również do udzielenia gwarancji na 

wykonane roboty i usługi. Zgodnie z art. 147 Pzp (po nowelizacji) zamawiający może żądać od 

wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ustawowe zakreślenie celu zabezpieczenia 

wskazuje, że zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia służące zamawiającemu w związku z 

niewykonaniem zobowiązania przez wykonawcę. Z punktu widzenia omawianego przepisu obojętne 

jest, czy roszczenie to przysługuje zamawiającemu z mocy ustawy, czy jedynie z mocy kontraktu. 

Uniemożliwienie zamawiającym zabezpieczania przy pomocy instytucji zabezpieczania należytego 

wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji jakości stanowi niczym nieuzasadnione ograniczenie 

zasady swobody umów.  

 

Pytania z dnia 10-12-2012 
 
 

Pytanie 1. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 1 pkt 9 wzoru umowy wskazano:  

„Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą na 

wykonanie części robot objętych umową (…)” 

Wnosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotową definicją pojęcia „Podwykonawca" objęte są także 

występujące w obrocie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a jeśli nie to 

wnosimy o uzupełnienie przedmiotowego zapisu w sposób to umożliwiający. Zgodnie z ustawą p.z.p.. 

brak jest bowiem formalnych podstaw dla ograniczenia podwykonawstwa ze względu na formę 

prawną podwykonawcy.  



 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zmienia zapis §1 pkt 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

9. Podwykonawca jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie części 

robót objętych umową, na zasadach określonych w umowie, za którą w zakresie jakości i 

terminowości wykonywanych przez nią robót, odpowiedzialność wobec Zamawiającego 

ponosi Wykonawca, jak za własne działania. 

 

Pytanie 2. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 2 pkt 4 wzoru umowy wskazano:  

 

"Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową, jak i warunkami 

technicznymi wykonania prac, dokonał wizji lokalnej na terenie budowy ,i na tej podstawie stwierdza, 

że:  

aj dokumentacja i warunki realizacji umowy umożliwiają właściwe co do zakresu, jakości i 

bezpieczeństwa oraz terminowe wykonie przedmiotu umowy,  

d} dokumentacja jest kompletna, merytorycznie zgodna z obowiązującymi przepisami, uwzględnia 

wszystkie prace niezbędne do właściwego wykonania całości przedmiotu umowy, a także umożliwia 

dokładne określenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

cj terminowa oraz jakościowa realizacja całości robót określonych umową nie wymaga dodatkowego 

wynagrodzenia ponad kwoty w niej przyjęte, bowiem przedstawiona przez wykonawcę oferta 

uwzględnia wszelkie roboty budowlane, montażowe, urządzenia, materiały i inne czynności niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy 

zachowaniu najwyższej staranności."  

 

Powyższy zapis umowny przerzuca w sposób nieuprawniony i bezprawny na Wykonawcę ryzyko z 

tytułu odmiennych oceny prawidłowości i wystarczalności dostarczanej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej oraz warunków miejsca realizacji inwestycji. To Zamawiający jako 

podmiot odpowiedzialny za dostarczaną Wykonawcy dokumentację projektową, winien być 

gwarantem, że wszystkie wymienione w § 2 ust. 4 wzoru umowy, przymioty są spełnione i w sposób 

rzetelny zagwarantować ich prawdziwość.  

Z art. 31 ust. I ustawy Pzp. wynika, iż Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz dokumentacji projektowo - technicznej, a zatem 

to po jego stronie leży przygotowanie dokumentacji w sposób rzetelny, poprawny, bezbłędny i 

kompletny. Wykonawca na etapie oferowania ma na podstawie przedstawionej dokumentacji 

przygotować ofertę, a nie sprawdzać czy jest ona prawidłowo sporządzona jak również ponosić 

ryzyko, iż może zawierać błędy. Sprawdzanie dokumentacji stanowi odrębne zlecenie, które winno 

zostać usankcjonowane odrębną umową. W sytuacji, gdy Wykonawca ma znaleźć błędy w 

dokumentacji przetargowej wykonuje on odrębną usługę na etapie przetargu, nie objętą umową 

podstawową, a tym samym na podstawie przywołanego powyżej zapisu § 3 ust. 4 projektu umowy 

Zamawiający obliguje Wykonawcę do świadczenia dodatkowej usługi i to pod tytułem darmowym. 

Ustawa prawo zamówień publicznych nie uprzywilejowuje Zamawiających w ten sposób, aby z faktu 

wykonania określonego zamówienia mogli oni czerpać dodatkowe korzyści w postaci wykonania 

extra usługi, z tytułu ogłoszenia przetargu nieograniczonego, zwłaszcza iż wiązałoby się to z 

obowiązkiem podatkowym. Nadto z treści art. 651 k.c. jednoznacznie wynika, iż Wykonawca ma 

jedynie obowiązek poinformować Zamawiającego, iż dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, a 

nie brać odpowiedzialność za jej wady lub braki tylko dlatego, że na podstawie takiej dokumentacji 

sporządził ofertę i nie wykrył nieścisłości bądź niekompletności dokumentacji projektowej na etapie 

ofertowania,  

Proponuję odpowiednie dostosowanie przytoczonego powyżej zapisu, w ten sposób aby jego skutki 

były zgodne z obowiązującym prawem, by podmiot odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji 

projektowej ponosił również konsekwencji i wadliwości własnych działań, a jedynym obowiązkiem 

Wykonawcy wynikającym z ewentualnej wadliwości dokumentacji projektowej było niezwłoczne 

poinformowanie o tym Zamawiającego. Dodatkowo owy zmodyfikowany zapis winien uwzględniać 



 

prawo Wykonawcy do zwrotu poniesionych kosztów i przedłużenia terminu realizacji i, jeżeli 

potencjalna wadliwość dokumentacji projektowej będzie wywierała takie skutki.  

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, wprawdzie Wykonawca nie ma obowiązku 

wynikającego wprost z art. 651 k.c. do szczegółowego sprawdzania dokumentacji projektowej, 

niemniej wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z taką dokumentacją w sposób umożliwiający 

zarówno określenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, jak i ustalenie, czy według tej 

dokumentacji możliwe jest zrealizowanie inwestycji (wykonanie robót zgodnie z dostarczonym 

projektem nie spowoduje powstanie obiektu wadliwego). Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości 

poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część 

składową umowy (tzw. domniemane rozszerzenie – rozwinięcie, obowiązków wykonawcy – wyrok 

SN z dnia 17 maja 2000 r., I CKN 728/98). Zamawiający nie zleca wykonania żadnej dodatkowej 

usługi, polegającej na „sprawdzaniu dokumentacji”. Z § 2 umowy nie wynika, że wykonawca 

przyjmuje na siebie ryzyko za to, że „dokumentacja może zawierać błędy”, pozwala natomiast 

zamawiającemu przyjąć, że wykonawca po podpisaniu umowy, nie złoży natychmiast oświadczenia, 

iż według otrzymanej dokumentacji nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy, lub też jego 

wykonanie wymaga dodatkowych nakładów sił i środków, których wykonawca nie uwzględnił w 

swojej ofercie, bowiem „nie miał obowiązku” zapoznać się z dokumentacją w takim zakresie, aby móc 

stwierdzić, czy na jej podstawie można zrealizować inwestycję na określonych umową warunkach.  

 

Pytanie 3. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 8 pkt 6 wzoru umowy wskazano:  

"Jeżeli w celu prawidłowego wykonania umowy - w trakcie jej realizacji, powstanie potrzeba 

dokonania zmian dotyczących zakresu robót lub rodzaju użytych o ich wykonania materiałów, nie 

przewidziana przed zawarciem umowy a konieczna do właściwego jej wykonania ( ... ), przy ich 

wykonaniu strony kierować się będą następującymi zasadami: e) zakres i rodzaj niezbędnych zmian 

ustalą strony ( ... ) z uwzględnieniem ceny ryczałtowej wskazanej wyżej w ust.1"  

Wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w tak sformułowanym zapisie umownym. Na jakich 

zasadach będzie się odbywało określenie wynagrodzenia Wykonawcy za potencjalny dodatkowy 

zakres robót? Umowa winna w sposób jasny, klarowny, nie budzący wątpliwości formułować 

wzajemne relacje stron. Tworzenie niejasnych, niezrozumiałych postanowień niepotrzebnie potęguje 

ryzyko sporów.  

 

ODPOWIEDŹ 

Cena ryczałtowa określona umową stanowi górną granicę zaangażowania finansowego strony 

Zamawiającej. Ewentualne, niezbędne i niemożliwe do przewidzenia zamiany dotyczące zakresu robót 

lub rodzaju użytych do ich wykonania materiałów, nie mogą spowodować zmiany charakteru 

wynagrodzenia (na rozliczenie kosztorysowe), oraz nie powinny skutkować zwiększeniem wartości 

tego wynagrodzenia. 

 

Pytanie 4. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 8 pkt 3 wzoru umowy wskazano:  
 

"Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

(materiały, urządzenia, robocizna itd.) wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie 

ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Kwota 

określona w ust. 1 zawiera także pełne koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych (…)  

Podstawą wyceny oferty stanowi przedmiar robót (SIWZ pkt XV ppkt 3), opracowany przez 

Zamawiającego. Na tej podstawie Wykonawca jest zobligowany skalkulować i właściwie wycenić 

przedmiot objęty zamówieniem. Nie ma podstaw prawnych do żądania od Wykonawcy by cena 

ofertowa obejmowała jakieś bliżej niezidentyfikowane przyszłe elementy, nie ujęte w dokumentacji 

projektowej a mogące wystąpić w przyszłości. Cena ofertowa uwzględnia koszt określony na 

podstawie jednoznacznie i w sposób wyczerpujący opisanego przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto za konieczność 

wykonania potencjalnych robót dodatkowych Wykonawcy należy się odrębne wynagrodzenie.  

 



 

W konsekwencji proponuję zmienić zapis § 8 pkt 3 projektu umowy poprzez wykreślenie słów "jak 

również nie ujęte w dokumentacji projektowej"  

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie może przyjmować na siebie odpowiedzialności za braki w kalkulacji ceny dokonanej 

przez oferenta (wykonawcę) na etapie składania oferty, szczególnie, że jak wynika z pytania nr 2, 

wykonawca wskazuje na brak po swojej stronie obowiązku szczegółowego zapoznania się z 

dokumentacją projektową, rozumiejąc swój obowiązek wynikający z art. 649 k.c. do zgłaszania uwag 

do tej dokumentacji dopiero na etapie realizacji inwestycji. Jednocześnie z treści pytania wynika, że 

już na etapie przygotowywania oferty, wykonawca zakłada realizację „robót dodatkowych”, za które 

żądał będzie „odrębnego wynagrodzenia”. Zamawiający nie przewiduje wypłaty „odrębnych 

wynagrodzeń” w trakcie realizacji inwestycji. Możemy się ewentualnie zgodzić na zmianę: „jak 

również nie ujęte przez wykonawcę w ofercie, na podstawie której zawarto umowę”. 

 

Pytanie 5. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 10 pkt 6 wzoru umowy wskazano:   
 
"W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, ( ... )"  

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia owego zapisu. Teren budowy jest terenem wyłączonym spod 

ogólnej dostępności osób trzecich, ogrodzony, właściwie zabezpieczony itd. Proszę o wskazanie o 

jakich przeszkodach komunikacyjnych jest mowa o niniejszym zapisie.  

 

ODPOWIEDŹ 

Chodzi o taką organizację prac budowlanych i lokalizację sprzętu oraz materiałów, aby fakt realizacji 

inwestycji nie utrudniał funkcjonowania pozostałych obiektów szpitala, a także umożliwiał dostęp do 

całego terenu budowy osobom upoważnionym przez zamawiającego oraz reprezentującym 

uprawnione inspekcje, urzędy i instytucje. 

 
 
Pytanie 6. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 11 pkt 2 wzoru umowy wskazano, jako formę 

odszkodowania kary umowne liczone za opóźnienie.  

 

Zgodnie z doktryną "opóźnienie" warunkuje nałożenie kar od okoliczności, za które dłużnik 

(Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. Terminem identyfikującym okoliczności, za które 

Wykonawca jest odpowiedzialny jest "zwłoka". Nałożenie kar może być tym samym uzasadnione 

tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację (tak 

KIO/UZP 1378/10, wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). W związku z powyższym wnioskujemy 

o zmianę "opóźnienia" na "zwłokę" w postanowieniach odnoszących się do kar płatnych przez 

Wykonawcę. Należy również dodać, iż skoro Zamawiający przewiduje w postanowieniach umownych 

możliwość przedłużenia czasu na ukończenie w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy niezasadnym jest więc stanowienie kar za opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu 

terminu realizacji.  

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis §11 pkt 2 wzoru umowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy 

dzień zwłoki. 

b) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi, w 

wysokości 0,4% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.  

c) w przypadku niewykonania obowiązków umownych w całości – bez względu na stopień 

zaawansowania robót, w wysokości 30 % wartości brutto umowy. 

d) w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 30% wartości 

brutto umowy – jednak nie mniej, niż wartość robót niewykonanych na dzień wypowiedzenia 

lub odstąpienia od umowy. 

 
 



 

Pytanie 7. W załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 13 pkt 6 i pkt 8 wzoru umowy w związku z 

zapisem SIWZ pkt VI ppkt 5 brak kompatybilności co do terminu w jakim winny zostać 

usunięte wady i/lub usterki.  

 

W SIWZ mowa jest "w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego" natomiast postanowienia 

umowne określają terminy w pkt. 6 poprzez zakreślenie maksymalnego 14 dniowego terminu na 

usunięcie wad, przy czym bez wpływu pozostaje tu okoliczność przyczyn technologicznych. Z kolei 

w pkt 8 mowa jest o 7 dniowym terminie na usunięcie usterek uzależnionych jednak od możliwości 

technologicznych i dopuszczających możliwość uzgodnienia terminu usunięcia usterkowości przez 

Strony.  

W związku z niespójnymi zapisami dotyczącymi terminowości usuwania wad wnosimy o ich 

ujednolicenie i odpowiednie doprecyzowanie, poprzez uwzględnienie możliwości technicznych i 

technologicznych, poprzez ich wpływ na możliwość usunięcia wady i/lub usterek w określonym 

terminie jak i dopuszczenie możliwości określenie terminu na podstawie uzgodnień stron umowy.  

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający określa termin usunięcia wad i usterek, przy czym jeżeli czynność ta nie jest związana z 

przyczynami technologicznymi, termin na ich usuniecie nie powinien przekroczyć 7 dni, a w 

przeciwnym wypadku 14 dni. Zamawiający uzupełnia zapis umowy §13 pkt 6 o zwrot: 

 „W uzasadnionych przypadkach, zamawiający określi inne terminy na usuniecie wad, po zapoznaniu 

się ze stanowiskiem wykonawcy i możliwościami techniczno-organizacyjnymi wykonania w tym 

zakresie niezbędnych czynności”. 
 

          Zamawiający 

 

 

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma na nasz numer faxu: 
077 43 44 004  

dn..........................2012r. 
ilość stron:.................................. 

podpis i pieczątka osoby upoważnionej: 
................................................. 

.................................................Dziękujemy ! 


