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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

                                                     

Rzędów, 01.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
W związku z Państwa ogłoszeniem dot. realizacji zadania "Budowa Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" KONTRAKT 03" zwracamy się z prośbą  o 
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienia dotyczące umowy: 
 
Pytanie 1.   Akt Umowy – Część II – Kontrakt  
ust. 2 Gradacja dokumentów 
Proponowana w tym kontrakcie gradacja ważności dokumentów jest niezgodna z prawa 
zamówień publicznych niewłaściwa Zgodnie z art. 140.1 Prawa Zamówień Publicznych Zakres 
świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. W związku z tym, uważamy, że Oferta wykonawcy winna być w Akcie umowy 
określona na poziomie wyższym aniżeli Program Funkcjonalno – Użytkowy. Wnosimy o 
dokonanie korekty w tym zakresie. 
 
Odpowiedź.  
Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania - dokumentacja nie zawiera PFU. 
 
Pytanie 2.   Akt Umowy – Część II – Kontrakt ust.4 
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Wnosimy o dopisanie akapitu drugiego w postaci oświadczenia zamawiającego w treści: 
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać w realizacji Kontraktu dokonać odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego oraz do zapłaty wynagrodzenia.  
Powyższe żądanie jest oparte na istocie zobowiązania wynikające z zapisów art. 353' kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 354 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 647 kodeksu cywilnego 
 
Odpowiedź 
Jak słusznie zauważył wykonawca zobowiązania, o których mowa w pytaniu wynikają z 
powszechnie obowiązujących przepisów, wobec czego w ocenie Zamawiającego zmiana 
Kontraktu jest nieuzasadniona. Ponadto zobowiązania powyższe są również szczegółowo 
określone w poszczególnych postanowieniach Kontraktu. 
 
Pytanie 3.  1.2 Interpretacja – Warunki szczególne 
Proponowany, przez Zamawiającego zapis w obecnym kształcie narusza zasadę 
cywilnoprawnego charakteru ekwiwalentności świadczeń w umowie (obowiązującą w 
stosunkach zobowiązaniowych). Tak nisko ustanowiony poziom zysku po skalkulowaniu 
podatku dochodowego, zapewne nie będzie pozwalał na zaspokojenie interesu gospodarczego 
Wykonawcy i odpowiadał istocie zobowiązania. Stąd proponujemy o zatwierdzenie następującej 
treści tego zapisu, która jest normą w tego rodzaju kontraktach! 
"W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie "Koszt plus rozsądny zysk" 
wymagają aby ten zysk wynosił jedną dwudziestą (5%) tego Kosztu.” 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.   
 
Pytanie 4.   Klauzula 1.5 Warunki Szczególne  
W nawiązaniu do propozycji zmian z pkt 1 wnosimy o dokonanie takiej samej zmiany w gradacji 
dokumentów. 
 
Odpowiedź. 
Jak dla pytania nr 1. 
 
Pytanie 5.   Klauzula 1.6 Warunki szczególne  
Warunkiem wejścia w Zycie Kontraktu powinno być wniesienie zabezpieczenia zgodnego z 
klauzulą 4.2 przez Wykonawcę, a nie przyjęcie tego zabezpieczenia przez Zamawiającego. 
Odmowa Przyjęcia zabezpieczenia przez Zamawiającego może być bowiem bezpodstawna. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 6.   Klauzula 1.7 warunki szczególne  
Wnosimy o wykreślenie zapisu, gdyż wyłączona możliwość scedowania praw do płatności 
Wykonawcy należnych lub mających stać się należne z tytułu niniejszego Kontraktu jako 
zabezpieczenie na rzecz banku lub innej instytucji finansowej utrudnia możliwość 
finansowania/kredytowania kontraktu. 
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Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 7.   Klauzula 1.8 Warunki szczególne  
Po przedostatnim zdaniu pierwszego akapitu proponujemy dodać zapis: 
„Wykonawca najpóźniej w chwili zawarcia aktu umowy otrzyma od Zamawiającego, również 
pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do realizacji Kontraktu. Ponadto Zamawiający 
zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy w trakcie realizacji kontraktu, jednak nie później 
niż w ciągu 7 dni od wezwania, wszelkich dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu, 
które się okażą się konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 8.   Klauzula 1.14 Warunki ogólne  

lit. b) - Prosimy o wykreślenie zapisu o przyjmowaniu Instrukcji od Zamawiającego. 
Zamawiający nie powinien mieć bowiem prawa do wydawania jakichkolwiek instrukcji. Swoje 
wymagania co do sposobu wykonania Umowy Zamawiający powinien zawrzeć w Umowie (art. 
29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. zwanej dalej pzp") , "  

na końcu podpunktu (c) proponujemy dodać zapis "a także w sytuacji, gdy w 
umotywowanej ocenie Wykonawcy cel oraz terminowa realizacja kontraktu mogą zostać 
zagrożone". 
 
Odpowiedź. 
Klauzula 1.14 Kontraktu dotyczy solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum. W 
związku z powyższym treść pytania wykonawcy dot. lit. b jest niejasna. Odnośnie pozostałej 
części pytania (dot. lit. c) Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 9.   Klauzula 2.1 Warunki ogólne  
Klauzula nie porusza w ogóle kwestię na kim spoczywa obowiązek uzyskania zgody od 
podmiotów trzecich (właścicieli, posiadaczy) na czasowe zajęcie/ wstęp na ich nieruchomości. W 
kontekście powyższego zwracamy uwagę, iż ewentualne przerzucenie na Wykonawcę obowiązku 
uzyskania zgody właścicieli lub posiadaczy terenów na ich czasowe zajęcie może okazać się 
niemożliwe. Dlatego lepiej jest, aby przedmiotowy obowiązek obciążał Zamawiającego. 
Zamawiający, jako inwestor, w przypadku nieuzyskania zgody może bowiem wystąpić z 
wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej 
nieruchomości (art 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane). Legitymacja czynna nie przysługuje 
natomiast Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 10.   Klauzula 2.6. Warunki szczególne.  
Proponujemy dodać następujące zapisy. "Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Wypełnianie bez zbędnej zwłoki wszelkich obowiązków Zamawiającego wymienionych 
umowie przepisach prawa. 
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2. Zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego zgodnie z Umową, w terminie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni od ich 
otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Przystąpienie do odbioru inwestycji w terminie ustalanym przez strony i zapłaty 
wynagrodzenia. 

 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 11.   Klauzula 3.1 Warunki szczególne  
Po zdaniu: "Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej; jeżeli W 
opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, 
w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka." Proponujemy zapis o treści: 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za taki wypadek. Ma on prawo do pokrycia kosztów 
pracy poleconej przez Inżyniera i odpowiedniego przedłużenia Czasu na Ukończenie.  

Alternatywnie w ostatnim zdaniu proponowanej zmiany w klauzuli proponujemy zmianę 
treści zdania: Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, będzie miała zastosowanie klauzula 13 
[Zmiany i korekty] i zastąpienie go treścią: Każdorazowo polecenie takie stanowi Zmianę, do 
której będzie miała zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.  
 
Pytanie 12.   Klauzula 4.2 Warunki szczególne  
Wnosimy o usunięcie Akapitu czwartego. Przedłużanie ważności zabezpieczenia nie powinno 
być w żaden sposób powiązane ze Świadectwem Przejęcia. Zgodnie bowiem z art. 151 ust. 3 pzp 
ostatnie 30% zabezpieczenia powinno być zwrócone w ciągu15 dni od upływu okresu rękojmi za 
wady, niezależnie od tego, czy wady będą usunięte, czy nie. Zamiast przedmiotowych zapisów, 
należy zadbać o to, aby Wykonawca mógł wystawić terminowe gwarancje bankowe lub 
ubezpieczeniowe.  
W konsekwencji powyższego proponujemy skreślenie podpunktu (a) lub reformulację zapisu na 
następujący: „nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności poręczenia, gwarancji bankowej, 
gwarancji ubezpieczeniowej w ramach Zabezpieczenia Wykonania, jak opisano powyżej. W tym 
przypadku Zamawiający mate zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania"  
W podpunkcie (c) po słowach " ... wezwaniach Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia 
dopisać należy słowa "pod warunkiem, iż kwota ta stanowi należność Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub. nienależytego wykonania przez Wykonawcę Kontraktu lub obowiązków z 
rękojmi za wady". Zamawiający nie mate pokrywać z zabezpieczenia wszelkich należnych mu od 
Wykonawcy kwot, lecz tylko kwoty odpowiadające jego roszczeniom z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy i rękojmi za wady (art. 147 ust 2 pzp i art. 151 ust. 2 pzp). 
Zamawiający nie może zatem pokrywać 2 zabezpieczenia np. kwot należnych mu w wyniku 
czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź. 
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Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.  
 
Pytanie 13.   Klauzula 4.3. Warunki szczególne  
Czy Zamawiający jest wstanie określić liczbę tłumaczy, którzy są wstanie zapewnić zaspokojenie 
ewentualnych potrzeb Zamawiającego.  .  
Ponadto wnosimy o usunięcie akapitu trzeciego warunków ogólnych. Wykonawca powinien 
mieć bowiem nieskrępowaną możliwość swobodnej zmiany swojego przedstawiciela. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie określić jaką liczbą personelu 
posługującego się językiem obcym będzie dysponował wykonawca, a co za tym idzie określić 
niezbędną liczbę tłumaczy. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na 
propozycję wykonawcy.  
 
Pytanie 14.   Klauzula 4.4. Warunki szczególne ostatni akapit  
Proponujemy sprecyzować przedmiotowy akapit w ten sposób, Ze Zamawiający będzie miał 
prawo do zapłaty na rzecz Podwykonawcy bezpośrednio kwot pieniężnych w przypadku gdy są 
one bezsporne i nie podlegały potrąceniu przez Wykonawcę.  
Pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą może zachodzić, szereg wzajemnych rozliczeń 
finansowych, w związku z tym ważne jest aby Zamawiający który dokonuje rozporządzenia 
środkami należnymi Wykonawcy najpierw ustalił, ze nie są to sporne należności jak również, czy 
nie nastąpiło rozliczenie pomiędzy stronami wynagrodzenia w innym sposób jak zapłata 
wynagrodzenia. Obecna treść proponowanego zapisu pozostawia zbyt dużo dowolności i stawia 
Wykonawcę W niekorzystnej sytuacji ewentualnego sporu z Podwykonawcą.  
Ponadto W podpunkcie (a) po słowach zgoda Zamawiającego proponujemy dodać słowa „o 
której mowa w art. 6471 § 2 kc". W postanowieniu powinno być zawarte odwołanie do art. 6471 
§ 2 kc. Stawia to Wykonawcę na bezpiecznej pozycji, gdyż zgoda, o której mowa wart. 6471 § 2 
kc nie jest warunkiem ważności, ani skuteczności umów 2 podwykonawcami. Brak zgody 
skutkuje jedynie brakiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawcy (por. uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008 r (III 
CZP 6/08, Lex 369669), W przypadku braku odwołania do art 6471 kc postanowienie będzie 
oznaczało, iż zgoda Zamawiającego jest warunkiem skuteczności umowy z podwykonawcą. 
Zapis taki byłby sprzeczny z pzp, która nie daje zamawiającemu prawa do wyrażania zgody na 
umowy z podwykonawcami. Wprost przeciwnie, z art. 36 ust. 5 pzp wynika, iż wykonawca może  
powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na 
specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikami istotnych warunków 
zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom. W 
zakresie niezastrzeżonym w SIWZ wykonawca może zatem swobodnie dobierać 
podwykonawców. Wszelkie dalsze odwołania w klauzuli do zgody Zamawiającego winny być 
zakończone sformułowaniem "o której mowa wart. 6471 § 2 k.c. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. Obecne zapisy kontraktu pozostają w 
zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, co znajduje odzwierciedlenie np. w 
wyroku KIO z dnia 23.10.2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1467/09.  
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Pytanie 15.   Klauzula 4.8 warunki szczególne  
Na końcu podpunktu (f) proponujemy dodać: Brak odpowiedzi w terminie 7 dniu przez Inżyniera 
kontraktu jest równoznaczne z akceptacją dokumentu. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 16.   Klauzula 4.10 warunki szczególne  
Klauzula niesie wiele ryzyk dla Wykonawcy należałoby ją znacznie ograniczyć, zapisując, te 
Zamawiający odpowiada za udostępnione dane i ponosi z tego tytułu ryzyko. W innym 
przypadku Wykonawca przejmie wiele ryzyk na siebie związanych z przekazanymi 
dokumentami i danym przez Zamawiającego. Dlatego też proponuje się usunąć w akapicie 
drugim zdanie pierwsze. a zdanie drugie w akapicie drugim winno otrzymać brzmienie: 
"wykonawca przed złożeniem ofert zapoznał się z warunkami dotyczącymi realizacji kontraktu w  
zakresie" ...  
Ponadto, zapis dotyczący wizji lokalnej terenu budowy, umieszczony w warunkach ogólnych 
kontraktu jest sprzeczny z wyrokiem KIO z dnia 30 grudnia 2010 r. (KIO 2710/10, LEX nr 
777441), zgodnie z którym nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów pzp zasadę uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców po przez zaniechanie prawidłowego i 
wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób 
wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje 
niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej. Wykonawca nie powinien 
być zatem obciążany ryzykiem warunków terenowych, co ma miejsce w postanowieniu, gdyż 
warunki te powinny być opisane w dokumentach przetargowych," Dlatego na końcu klauzuli 
proponujemy dodać zapis o treści: "Zamawiający przekazując Program funkcjonalno użytkowy 
dostarczył wszystkie posiadane dane o terenie. Zakłada się, że Wykonawca dokonał wizji 
lokalnej terenu inwestycji w celu zbadania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
warunków terenowych w tym m.in. warunków gruntowych, stanu nawierzchni itp. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. Dokumentacja nie zawiera PFU. 
 
Pytanie 17.  Klauzula 4,19. Warunki szczególne  
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku rozruchu technologicznego i próbnego wszelkie koszty w 
zakresie mediów ma pokryć Wykonawca? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy media (odpady), które pozwolą wykonać 
rozruch wykonanej inwestycji. 
 
Pytanie 18.   Klauzula 4.26. Warunki szczególne  
Wnosimy o usunięcie pierwszego akapitu. Szkody czy zakłócenia nie muszą być bowiem 
wynikiem wadliwego wykonywania robót przez Wykonawcę, ale w ogóle wykonywania robót, 
np. w związku z tym, iż Teren Budowy znajduje się zbyt blisko zabudowań. Za takie zakłócenia i 
szkody powinien ponosić odpowiedzialność Zamawiający. Ponadto, postanowienie jest 
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niezgodne z art. 29 ust. 1 pzp. Przedmiot zamówienia powinien być bowiem określony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. W taki również sposób powinny być określone obowiązki 
Wykonawcy w zakresie działań mających na celu uniknięcie spowodowania szkód na terenach 
sąsiednich. Postanowienie określa tymczasem obowiązki Wykonawcy w sposób ogólny, tak iż 
nie wiadomo co dokładnie ma zrobić Wykonawca. Tym samym nie jest możliwe prawidłowe 
oszacowanie kosztów wiążących się z przedmiotowym obowiązkiem.  
Wnosimy również by akapit drugi zmienić na następujący: "Wykonawca odpowiada na zasadach 
ogólnych w stosunku do Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane wskutek 
wykonywania robót".  
Postanowienie w obecnym brzmieniu jest dalekie od terminologii kodeksowej, nie jest zatem 
jasne, jak należy je rozumieć. Wykonawca nie powinien się zobowiązywać do przejęcia 
odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przeciwko Zamawiającemu. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 
 
Pytanie 19. Klauzula 5.4. Warunki Szczególne  
Wnosimy od sprecyzowanie przedmiotowej klauzuli, ze chodzi o potwierdzenie bezspornych 
dowodów płatności. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 20.  Klauzula 6.2. Warunki Szczególne.  
Proponujemy dodać na końcu klauzuli zdanie „Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 
stosować stawki wynagrodzenia ustalone i wynikające z odpowiednich stosunków pracy lub 
umów cywilnoprawnych."  
Wykonawca określa warunki i stosunki pracy z ze swoim pracownikami i to powinno być 
respektowane w Kontrakcie, nie ma podstaw by modyfikował te stosunki 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 21.   Klauzula 6.5. Warunki ogólne.  
Proponujemy dodać podpunkt "d" Jeżeli praca jest nieunikniona dla terminowej realizacji 
kontraktu." 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 22.   Klauzula 8.3 Warunki szczególne  
Odnośnie zapisu, zgodnie z którym Wykonawca powinien dostarczyć inżynierowi szczegółowy 
program w formie uzgodnionej z inżynierem, nie jest jasne czy uzgodnieniu z inżynierem 
podlega treść programu, czy też faktycznie tylko jego forma (np. czy program ma być 
dostarczony w wersji papierowej, czy elektronicznej). W pierwszym przypadku słowa "w formie 
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uzgodnionej z Inżynierem" powinny być wykreślone. Nie ma uzasadnienia dla uzgadniania 
programu z Inżynierem, gdyż Wykonawca sam powinien decydować o organizacji wykonywania 
robót i terminach pośrednich ich wykonania. o ile nie są one sprzeczne z Umową. Zamawiający 
swoje wymogi co do terminów pośrednich powinien określić w dokumentach przetargowych. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 23.   Klauzula 8.10 Warunki szczególne  
Wnosimy o przywrócenie obowiązywania w/w klauzuli warunków ogólnych w ramach 
przedmiotowego kontraktu. Wykreślenie jej sprawia, że przypadku zawieszenia Kontraktu 
sytuacja ekonomiczna Wykonawcy może zagrażać jego funkcjonowaniu, z przyczyn za które nie 
ponosi on odpowiedzialności, a nadto na własny koszt na polecenie Inżyniera będzie musiał 
jeszcze zabezpieczać plac budowy. Brak rozliczenia dostaw sprawi, że Wykonawca będzie 
musiał kredytować tak naprawdę inwestycję Inwestora przez okres zawieszenia. Pozostawienia 
tej klauzuli nie niesie żadnych zagrożeń dla Zamawiającego, gdyż w zamian za wynagrodzenie 
przejmuje on Własność zapłaconych dostaw. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 24.   Klauzula 11.3 Warunki ogólne  
"Proponujemy wykreślić ostatnie zdanie dotyczące wydłużenia okresu zgłaszania wad." Jest to 
zapis który bezpodstawnie wydłuża okres zgłaszania wad i nakłada na Wykonawcę zbyt daleko 
idące obowiązki zwłaszcza w przypadku wykreślenia klauzuli 8.10. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
  
Pytanie 25.   Klauzula 11.5. Warunki ogólne  
Wnosimy o wykreślenie zdania końcowego. Stosowanie  dodatkowego zabezpieczenia w 
przypadku opisanym w tej klauzuli jest zbyt uciążliwe w toku normalnych czynności i zwiększa 
koszt i ryzyka realizacji Inwestycji. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 26.   Klauzula 11.11. Warunki szczególne  
Wnosimy o wykreślenie zdania pierwsze akapitu drugiego. Obecna regulacja zbytnio ingeruje w 
sferę własności Wykonawcy wymienionych tam przedmiotów, bez podstawy prawnej w polskim 
systemie prawnym. Proponujemy następujący zapis: Jeżeli wszystkie te przedmioty nie zostaną 
usunięte w ciągu 28 dni po tym, kiedy Zamawiający otrzyma kopię Świadectwa Wykonania. to 
Zamawiający może oddać pozostałe rzeczy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcę lub skorzystać z wykonania zastępczego. Dodatkowo proponujemy wykreślić 
ostatnie zdanie drugiego akapitu 2 i akapit 3. 
 



9 
 
 

 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 27.   Klauzula 14.3 Warunki szczególne  
Wnosimy o wykreślenie pierwszego zdania, gdyż Wykonawca nie powinien uzgadniać z 
Inżynierem treści Rozliczeń. Rozliczenie jest dokumentem wystawianym przez Wykonawcę, 
zatem Inżynier nie powinien mieć wpływu na jego treść. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 28.   Klauzula 14.7. Warunki szczególne  
Wnosimy o wykreślenie z podpunktu (a) wyrażenia "prawidłowo wystawionej”. Z zasady błędy 
w fakturze VAT nie uniemożliwiają dokonanie zapłaty należności objętych tą fakturą. Ponadto, 
zapłata na rzecz Wykonawcy nie powinna być uzależniona od dokonania zapłaty przez 
Wykonawcę na rzecz podwykonawców. Zapłata na rzecz Podwykonawców jest wewnętrzną 
sprawą Wykonawcy. W przypadku, gdy roboty zostaną wykonane Wykonawca powinien 
otrzymać całe należne wynagrodzenie. niezależnie od tego, czy sam zapłacił Podwykonawcom 
(por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn, akt: I 
ACa 817/06). 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 29.   Klauzula 15.2 Warunki ogólne  
Proponujemy sprecyzowanie że Podpunkt „f'” będzie stosowany jedynie gdy czyny zostaną 
udowodnione prawomocnym wyrokiem skazującym. Możność arbitralnego rozstrzygania przez 
Zamawiającego o tego typu sprawach budzi kontrowersje i jest niezgodne z polskim systemem 
prawa.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
Pytanie 30.  Klauzula 15. 2 Warunki szczególne  
Wnosimy o wykreślenie podpunktu (d) Wykonawca powinien mieć możliwość swobodnego 
zatrudniania podwykonawców na warunkach rynkowych. Nie powinien być w tym zakresie 
krępowany przez Zamawiającego  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
 
Pytanie 31.  Klauzula 20.1  
Na końcu akapitu pierwszego klauzuli wnosimy o dodanie zdania "Nie zachowanie terminu 
określonego w zdaniu poprzednim nie uchybia terminom przedawnienia roszczeń określonych w 
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k.c." Zapis taki pozwoli dostosować zapisy klauzuli 20 Warunków ogólnych do przepisów prawa 
polskiego o przedawnieniu.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
 
 
Pytanie 32.  Klauzula 22.5  
Warunków Szczególnych proponujemy dodać możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy 
w przypadku zlecenia Wykonawcy prac dodatkowych lub uzupełniających. 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 
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