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WYKONAWCY 
 
 
 
 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do zamówienia 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
 W zawiązku z ogłoszeniem zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budową pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, usytuowanego w Oświęcimiu przy ul. Kopernika 2 (działka nr 
2006/341, 2006/1012)”, informujemy że w dniu 20.03.2013 do Zamawiającego wpłynęło 
zapytanie o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. 
 
Treść pytania oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 
 
PYTANIE NR 1 
 
Projekt oraz przedmiar robót obejmuje montaż 2 szt. okien oddymiających. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy należy wycenić również montaż automatyki, 
instalacji elektrycznej i alarmowej do w/w okien oddymiających i w jakich ilościach (brak w 
dokumentacji)? 
 
AD.1 
 
Zamawiający w odpowiedzi uzupełnia przedmiar oraz schemat instalacji oddymiającej, ofertę 
należy uzupełnić o wycenę brakujących elementów. 
 

CIĄG DALSZY ZAPYTAŃ: 
 
PYTANIE NR 2 
 
Dla POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU  nalezy wykazać : 
a)co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania o 
wartości robót min. 1.000.000,00 zł (brutto), 
l u b 
b)co najmniej cztery roboty budowlane w zakresie przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania budynku o wartości robót min. 500.000,00 zł (brutto) - każda z robót 
  
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający za spełnienie w/w 
warunku uzna wykazanie 1 roboty budowlanej o wartości robót min. 2 000 000 zł(brutto) 
 
 



AD.2 

Zamawiający nie uzna w takim przypadku spełnienia warunku. 
 
PYTANIE NR 3 
Przedmiar robót branży budowlanej w pozycjach 7.12-7.16 obejmuje montaż skrzydeł 
drzwiowych - zgodnie z podaną podstawą wyceny KNR-W 2-02 tabl.1022 uwzględniono 
tylko zawieszenie i regulację skrzydeł drzwiowych. 
  
Proszę o wyjaśnienie: 
1/ czy należy doliczyć montaż ościeżnic drzwiowych i jakiego typu  
   stalowe czy drewniane ( dotyczy skrzydeł drzwiowych ujętych  
   w pozycjach 7.12-7.14)? 
2/ jakie wymogi mają spełniać drzwi wewnątrzlokalowe wejściowe do  
    mieszkań (płytowe płaskie czy tłoczone, okleinowane, ilość zamków,  
    wizjer, z progiem)? 
3/ w poz. 7.15-7.16 dot. skrzydeł drzwiowych stalowych w tym p.poż.  
    czy należy zmienić podstawę wyceny zmieniając montaż skrzydeł na  
    montaż  drzwi (gdyż tego typu drzwi są w komplecie z ościeżnicą)? 
  
AD.3 
 
1. W opisie robót powołano się na SST a nie pozycje KNR. Zgodnie z SST należy uwzględnić 
dostawę i montaż ościeżnic i skrzydeł. 

2. Drzwi do mieszkań uzupełniam, że opisane w opisie projektu wykonawczego drzwi 
wejściowe płytowe, płaskie, wzmocnione należy wyposażyć w jeden zamek, wizjer i będą one 
posiadały próg; płytowe, wzmocnione drzwi do pomieszczeń wewnątrzlokalowe laminowane, 
do pomieszczeń bez okien z wentylacją dolną. 
Drzwi do komórek lokatorskich ażurowe z listew drewnianych. 
Projektowane drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe z przekładką termiczną. 

3. Drzwi do piwnicy i do zsypów o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczami. 
 

Dodatkowo informujemy, że w górnej ościeżnicy wszystkich okien należy zamontować 
wentylacje nawiewną /nawiewniki/. Parapety wewnętrzne we wszystkich oknach nowe, 
laminowane o szer.30cm. 
 
PYTANIE NR 4 
 
1.Czy wodomierze f-my "FRANCO", wykazane w przedmiarze robót mają być przeznaczone 
do zdalnego odczytu? Jeśli tak, to brak w przedmiarze i opisie robót zaworów zwrotnych do 
nich, wymagane do montażu tych wodomierzy przez producenta. 
 
2.Grzejniki "COSMO" mają być dolnozasilane wg opisu, to wówczas do nich są potrzebne 
zawory odcinające, których brak w przedmiarze robót. Czy w kosztorysie ofertowym 
przyjmować je, czy zrobić wycenę tak jak brzmi przedmiar robót? 
 
AD.4 
 
1. W projekcie nie przyjęto wodomierzy ze zdalnym odczytem. 

2. Każdy grzejnik będzie podłączony za pomocą armatury przyłączeniowej. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru o 56 szt. i o armaturę przyłączeniową. 



PYTANIE NR 5 
 
Prosimy o sprawdzenie zgodności projektu wentylacji z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)” 
  
1. Wentylacja górnej oraz dolnej komory zsypu - §130.3, §148.2 
2. Wentylacja piwnic oraz pomieszczeń gospodarczych - §148.2, §150.3, §150.5 
(Jest połączona wentylacja mechaniczna z grawitacyjną, połączone ze sobą toalety i kuchnie z 
pomieszczeniami gospodarczymi, piwnicami lokatorskimi i dolną komorą zsypu). 
 
Pytanie 3 
W projekcie jest połączona wentylacja mechaniczna z grawitacyjną, połączone ze sobą toalety 
i kuchnie z pomieszczeniami gospodarczymi, piwnicami lokatorskimi i dolną komorą zsypu 
Prosimy o określenie w jaki sposób mają działać poszczególne układy wentylacyjne (np. 
praca ciągła, załączanie czasowe). 
 
AD.5 
 
AD 5.1 

Wentylacja dolnej komory zsypu została zaprojektowana zgodnie z §130.3. 

Natomiast nazwane w projekcie pomieszczenie „górna komora zsypu” nie pełni takiej roli, 
jest to pomieszczenie magazynowe, pod stropem którego kończy się rura zsypowa i zsyp. Przez 
ww pomieszczenie przeprowadzony  jest tylko kanał wentylacyjny rury zsypowej zakończony 
wentylatorem dachowym wywiewnym nad dachem. Pomieszczenie nazwane „górną komorą 
zsypu” nie ma żadnego kontaktu z zsypem. 

Ad.5.2 

Aby sposób wentylowania projektowanych pomieszczeń w budynku był zgodny z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690) - §148.2, §150.3, §150.5 skorygowano projekt wentylacji poprzez przystosowanie 
szybów instalacyjnych do funkcji wyrzutni powietrza wentylacyjnego. 

Natomiast pomieszczenia wentylowane w sposób naturalny wyposażono w kanały 
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej montowane w szybach, a ich wyloty usytuowane 
będą na wysokości minimum 2,5 m nad najwyżej położonymi wylotami wentylacji 
mechanicznej. 

Na ten zakres wykonano dokumentację projektową oraz kosztorysową jako rewizja 01. 

W załączeniu dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem - załącznik nr 14 . 

Ad. 5.3 

Wentylatory w kuchniach i łazienkach mają pracować ciągle, sterowanie znajdują się w 
lokalach mieszkalnych. Wentylatory mają możliwość pracy dwustopniowej o wydajności 
V=107/27 m3/h.  



Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane przedmiary branży budowlanej – 
załącznik nr 12 oraz załącznik nr 13 uzupełnienie o kosztorysy ślepe  branża  
wod - kanal. i c.o.  
 
PYTANIE NR 6 
 
SIWZ  Rozdział II. II.3  Każdy z Wykonawców ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji 
projektowej określającej przedmiot zamówienia, w tym przedmiar robót. Wykonawca w 
ramach obowiązku sprawdzenia dokumentacji, powinien sprawdzić i ustalić czy wszystkie 
roboty przewidziane w projekcie zostały ujęte w przedmiarze. Jeżeli zdaniem Wykonawcy 
przedmiar nie zawiera wszystkich robót, które są niezbędne do właściwego wykonania robót 
– winien je dodatkowo uwzględnić w kosztorysie ofertowym. 

Zamawiający wykreśli zapis z SIWZ Rozdział II pkt II ust.3 „…Jeżeli zdaniem Wykonawcy 
przedmiar nie zawiera wszystkich robót, które są niezbędne do właściwego wykonania robót – 
winien je dodatkowo uwzględnić w kosztorysie ofertowym.” 

WZÓR UMOWY §1.4  Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, 
przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją techniczną, nie 
stwierdził w niej wad lub braków i potwierdza jej kompletność. 

Zamawiający poprawi zapis w umowie, który będzie brzmiał: „§ 1.4 Wykonawca potwierdza, 
iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się 
z dokumentacją techniczną oraz dokonał sprawdzenia spójności dokumentacji.” 

W związku z powyższym zapisem SIWZ proszę o wyjaśnienie:  

czy oferent może samodzielnie modyfikować przedmiar robót poprzez dodanie lub usunięcie 
pozycji robót czy ilości robót? 

Zamawiający informuje, że oferent nie może dokonywać modyfikacji przedmiaru robót. 

co Zamawiający rozumie pod pojęciem sprawdzenia dokumentacji projektowej przez 
Wykonawcę? 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ, że Wykonawca w ramach obowiązku sprawdzenia 
dokumentacji, powinien sprawdzić i ustalić czy wszystkie roboty przewidziane w projekcie 
zostały ujęte w przedmiarze robót. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią roz. II.II.3 SIWZ oraz § 1.1 umowy 
stanowiącej załącznik do specyfikacji, a w/w zapisem §1.4 wzoru umowy, z którego wynika, 
że na Wykonawcy ciąży dodatkowo obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym nasuwa się również pytanie, czy przedmiotem umowy jest 
wykonanie robót budowlanych, czy przedmiot umowy składa się z dwóch odrębnych usług 
t.j. sprawdzenia dokumentacji projektowej w celu wykrycia wad lub braków i wykonania 
robót budowlanych. 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie składa się z dwóch części; 
przedmiotem umowy są roboty budowlane. 



Dodatkowo proszę o wyjaśnienie kiedy Wykonawca ma obowiązek sprawdzić dokumentację 
projektową i czy jeśli stwierdzi, że dokumentacja projektowa zawiera wady uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót będzie uprawniony do odstąpienia od wykonania robót 
budowlanych za zapłatą wynagrodzenia za sprawdzenie dokumentacji projektowej. Umowa, 
ani SIWZ nie zawiera odpowiedzi na te pytania, a mają one istotne znaczenie dla prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający informuje, że oferent powinien sprawdzić dokumentację przed złożeniem oferty 
lub złożyć zapytanie, jeżeli wykrył inne ilości lub inną technologię wykonania robót. 

Zamawiający informuje, że po złożeniu oferty i wybraniu Wykonawcy, Wykonawca nie ma 
możliwości odstąpienia od wykonania robót budowlanych za zapłatą wynagrodzenia. 

Za sporządzenie i sprawdzenie dokumentacji projektowej w tym przedmiaru robót 
odpowiedzialny jest  projektant, który otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, a przedmiar 
robót stanowi element dokumentacji projektowej. 

Dlatego zawarty w rozdziale II. II.3 SIWZ zapis o konieczności sprawdzenia dokumentacji 
projektowej w tym przedmiarów robót i ustaleniu czy wszystkie roboty przewidziane w 
projekcie zostały ujęte w przedmiarze robót jest postanowieniem nie mogącym wywierać 
negatywnych skutków dla Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna  spełniać wymogi obowiązujących w  tym 
zakresie przepisów,  miedzy innymi  Rozporządzeń Ministra Infrastruktury: 

- z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U.  nr  
130 z 8 czerwca 2004r /. 

- z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  / Dz. U. nr 202 poz.2072 z 2 września 2004 r. / 

§ 6.1 w/w rozporządzenia przedmiar robót  stanowi część  dokumentacji projektowej i 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności ich wykonania 

§ 10.2 w/w rozporządzenia ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób 
zgodny z zasadami podanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Natomiast oświadczenie o tym, że dokumentacja techniczna nie zawiera wad i braków oraz o 
jej kompletności na etapie podpisywania umowy może złożyć co najwyżej Zamawiający, a 
nie Wykonawca. 

Zgodnie bowiem z wyrokiem KIO z 9 października 2008 r. sygn, akt : KIO/UZP 1021/08 
za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada 
Zamawiający”. 



Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe 
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy 
PZP”-. wyrok KIO z 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 821/08. 

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca po podpisaniu umowy i przystąpieniu do robót nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w projekcie, natomiast za prawidłową 
realizację procesu budowlanego, w tym wykonanie robót budowlanych, odpowiadają zgodnie 
z zapisami ustawy Prawo Budowlane jego uczestnicy, każdy we własnym zakresie. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 marca 2000 r. (III CKN 629/98 OSNC 2000/9 
poz. 173) stwierdził  jednoznacznie, że wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego 
sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 k.c.). 
Rozstrzygnięcie to uzasadniono tym, że wykonawca robót budowlanych nie musi 
dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania. Musi on jedynie posiadać 
umiejętność odczytywania dostarczonych mu projektów i realizowania inwestycji zgodnie 
ze złożonymi projektami oraz zasadami sztuki budowlanej. Zatem obowiązek nałożony 
na wykonawcę przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie 
zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego 
projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu 
wadliwego. Przy czym obowiązek zawiadomienia o wadliwości projektu dotyczy tylko tych 
sytuacji, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania 

Zamawiający w ramach obowiązku sprawdzenia dokumentacji przez Wykonawców zakłada 
sprawdzenie spójności dokumentacji technicznej z przedmiarem robót i Specyfikacją 
Technicznąj Wykonania i Odbioru Robót. 

WZÓR UMOWY § 9.2 W przypadku nieuwzględnienia w przedmiarach robót 
opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających 
z dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powstałe 
różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. 

Proszę o wyjaśnienie zapisów zawartych w § 9.2 wzoru umowy nakładających na 
Wykonawcę opracowanie przedmiaru robót. 

Zamawiający informuje, że wykreśli z wzoru umowy zapis „…w przedmiarach robót 
opracowanych…”, ponadto Zamawiający informuje, że na oferenta nie są nakładane 
obowiązki opracowania nowego przedmiaru robót. 

Należy również zwrócić uwagę, że zapis zawarty w § 9.2  wzoru umowy oraz w SIWZ 
Rozdział II.II.6 nakładający na Wykonawcę obowiązek sporządzenia przedmiarów  robót 
budowlanych i wykluczający  możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy stoi w 
sprzeczności z zapisem zawartym w § 16.3 wzoru umowy i § 4.8.3 , który przewiduje 
możliwość wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy, a następnie daje możliwość zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia 
zgodnie z zapisem w § 16.4 wzoru umowy co jest w sprzeczności do zapisu zawartego w § 
9.2 wzoru umowy mówiącego, że powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i 
nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia… 

Proszę o wyjaśnienie opisanych wyżej rozbieżności. 



Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć przed rozpoczęciem robót, zostaną one rozliczone kosztorysem dodatkowym 
na podstawie protokołu konieczności, przy zastosowaniu czynników cenotwórczych z 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający dokona oceny ofert na etapie postępowania 
przetargowego jeżeli w celu zrealizowania przedmiotu umowy dopuszcza możliwość 
modyfikacji przedmiarów robót budowlanych przez Wykonawcę  bez uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jednocześnie dopuszcza możliwość wykonywania zamówień dodatkowych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy , które będą niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy. 

WZÓR UMOWY § 9.2 Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wszystkich innych 
wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych 
umową. W przypadku nieuwzględnienia w przedmiarach robót opracowanych przez 
Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z dokumentacji 
technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, powstałe różnice 
stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia… 

WZÓR UMOWY § 16.4 W przypadku konieczności dokonania zmian, o których mowa w 
ust. 1 - 3 Strony przewidują możliwość zmiany sposobu rozliczenia Wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 9. 

W związku z powyższymi zapisami zawartymi w § 9.2 i § 16.4 wzoru umowy proszę o 
wyjaśnienie jaki charakter kosztorysowy czy ryczałtowy ma rozliczenie za wykonanie robót 
budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem. 

Zamawiający informuje, że wprowadzi do wzoru umowy § 16.3 dodatkowy zapis o brzmieniu 
następującym „Rozliczenie za wykonanie robót dodatkowych – wynagrodzenia z tego tytułu 
nastąpi  z uwzględnieniem czynników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy.  
Rozliczenie za wykonanie robót ma charakter kosztorysowy na podstawie cen jednostkowych 
pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, cena jednostkowa ma charakter ryczałtowy jest 
niezmienna. 
 
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą prawidłowo wystawiane przez Wykonawcę faktury 
przejściowe VAT, za roboty wykonane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, na 
kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót. 

WZÓR UMOWY § 17.1 W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca 
prowadzi roboty w sposób nie zapewniający terminowego ich wykonania i pomimo wezwania 
nie zmienia sposobu prowadzenia robót w tym względzie, Zamawiający ma prawo podjąć 
wszelkie działania w celu dotrzymania terminów na koszt i ryzyko Wykonawcy, z 
wykonaniem zastępczym włącznie. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jakie kryteria oceny przyjmie Zamawiający 
oceniając, że Wykonawca prowadzi roboty w sposób nie zapewniający ich terminowego 
wykonania. 

Zamawiający informuje, że podstawą będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, 
doświadczenie i wiedza techniczna. 



WZÓR UMOWY § 13.2 Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania 
przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia, o równowartości kwoty 
………………………………….. zł, znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres 
upływający w 30. dniu po zakończeniu końcowego odbioru robót), natomiast pozostała część 
zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i 
gwarancji oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (tą częścią 
zabezpieczenia, o równowartości kwoty ………………………………zł, Zamawiający 
dysponuje przez okres, który kończy się w 15. dniu po upływie 3-letniego okresu rękojmi. 

Proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający zarówno w 30% zabezpieczenia  ujął roszczenia 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy skoro temu celowi służy 70% 
zabezpieczenia natomiast 30% zabezpieczenia winno zabezpieczać tylko roszczenia z tytułu 
rękojmi i gwarancji. 

Zamawiający informuje, że wykreśli zapis we wzorze umowy „…oraz z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy…” 

WZÓR UMOWY  Zamawiający we wzorze umowy m. innymi w § 5.3; § 8.12; § 12.1 do 4; 
§13.3; 
§ 15.1; 15.3 do oraz § 17.1 zawarł cały katalog kar przewidzianych dla Wykonawcy 
natomiast Wykonawcy przysługuje tylko i wyłącznie zgodnie z § 12.5 prawo do odsetek 
ustawowych za nieterminową realizację płatności. 

Przedstawione przez Zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy w 
szczególności w zakresie kar przewidzianych dla Wykonawcy naruszają zasady równości 
stron umowy art. 353(1) KC. 

W przypadku załączonego do SIWZ wzoru Umowy kary przewidziane dla Wykonawcy są 
rażąco niesprawiedliwe i krzywdzące. 

W efekcie wszystkich w/w zapisów na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko 
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. 

Obowiązujące przepisy nie dają Zamawiającemu podstaw do wprowadzania zapisów 
sankcjonujących prymat interesów Zamawiającego nad prawami Wykonawcy ubiegającego 
się o uzyskanie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie takich zapisów do wzoru umowy, aby nie 
naruszały zasady równości stron umowy. 

Zamawiający oświadcza, że wskazane zapisy zawarte we wzorze umowy nie naruszają 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 
 


