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                                                                                                             WYKONAWCY 
ZDP-1/ZP-MW-341/12/01/2013 
Dot. Wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
 

ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione  
niżej przytoczone pytania, w postępowaniu na: 

 
Przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz  
z budową ścieżki rowerowej – etap B – wykonanie odcinka drogi Sowno-Smogolice  
w zakresie od km 4+100  do km 4+450 
 

Pytania 
1.  Dotyczy projektu Umowy - § 11 ust 
     Zgodnie z jego brzmieniem: 
     „je żeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
       1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad   
 

     Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie brzmienia powyższej jednostki redakcyjnej  
i potwierdzenie, że stwierdzenie w toku odbioru ewentualnych w pełni usuwalnych wad, które 
nie uniemożliwiają eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem nie 
będzie stanowić podstawy do odmowy odbioru przedmiotu umowy i uznania, że Wykonawca 
nie wykonał przedmiotu umowy w ustalonym terminie – w konsekwencji naliczenia mu kar 
umownych. Zgodnie bowiem z powszechnie obowiązującym poglądem w panującym 
orzecznictwie jak i nauce prawa, tylko istnienia wad istotnych tj. uniemożliwiający 
eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem stanowić może podstawę do 
odmowy dokonania odbioru. 

        
2.  Dotyczy Projektu Umowy - § 14 ust. 1 pkt 4 
     Zgodnie z jego brzmieniem: 
     „1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie 
określonym w § 6 ust. 1, pkt 1; 

2)  Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 



o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy; 

4) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny 
z dokumentami określającymi przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego     
lub umową.” 

 
             Prosimy o usunięcie powyższej jednostki redakcyjnej jako niezgodnej z celem oraz 

istotą projektowanego stosunku prawnego. Dotychczasowe brzmienie przedmiotowego zapisu 
daje bowiem Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w każdym nawet 
najmniejszego odstępstwa od warunków określonych w niniejszej umowie. Oznacza to, że 
zamawiający ma faktycznie prawo odstąpić od umowy w sytuacji stwierdzenia w pełni 
usuwalnych wad w wykonanym obiekcie. Powyższy przepis jako stwarzający istotne 
wątpliwości interpretacyjne należy uznać za wadliwe z uwagi na fakt, iżo zgodności 
wykonania obiektu z projektem i zamierzeniem Zamawiającego rozstrzyga stosowna 
procedura odbioru oraz powiązane z nią uprawnienia. Również w przypadku innych działań 
lub zaniechań Wykonawcy Zamawiającemu przysługują stosowne uprawnienia określone tak 
w umowie jak i w powszechnie obowiązującym prawie. W ocenie Zapytującego z uwagi na 
należyte zapewnienie interesów Zamawiającego istnienie przedmiotowego zapisu nie jest 
zasadne.      

 
Odpowiedzi 
Ad. 1  
Wykonawca dokonując zgłoszenia zakończenia robót potwierdza, iż przedmiot zamówienia 
został wykonany zgodnie z opisem, dokumentacją oraz specyfikacjami wykonania i odbioru 
robót. Wykonawca składając powyższe zgłoszenie dokonuje oświadczenia, iż wykonał 
przedmiot zamówienia zgodnie z umową, tzn. zakres oraz jakość wykonanych robót w pełni 
odpowiada wymogom, jakie zostały określone w wyżej wymienionych dokumentach.  Należy 
stwierdzić, iż w trakcie odbioru wszystkie roboty wykonane w ramach przedmiotu zamówienia 
winny być wolne od wad bez względu na ich charakter. Jedynie w przypadku stwierdzenia wad, 
których wcześniej nie zauważył Wykonawca lub też przedstawiciel Zamawiającego, 
Zamawiający będzie musiał indywidualnie ocenić, czy przedmiot zamówienia spełnia kryteria 
odbioru. Zasadniczym w tej ocenie będzie skala i rodzaj stwierdzonych wad, jak i też ich wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowników oraz osób postronnych, trwałość obiektu, funkcjonalność, 
estetykę oraz ewentualnie inne wymogi narzucone przepisami lub też wcześniej wydanymi 
uzgodnieniami.  Zatem niemożliwy jest przed dokonaniem oględzin wykonanych robót aby 
Zamawiający jednoznacznie wskazał w jakim przypadku dokona odbioru robót mimo 
zauważonych wad, a w jakim przypadku wady te będą przyczyną nieodebrania robót.  
 
Modyfikacje:  
Ad. 2 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający wykreśla zapis w SIWZ – załącznik nr 8 
– wzór umowy tj. wykreśla w §14 ust. 1 - pkt 4  
 
W związku z powyższym w §14 ust. 1 wzoru umowy dokonuje się następujących zmian: 
Jest: 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie 
określonym w § 6 ust. 1, pkt 1; 

2)  Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim 



przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy; 

4) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny 
z dokumentami określającymi przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego     
lub umową. 

 
Winno być: 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie 
określonym w § 6 ust. 1, pkt 1; 

2)  Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

 
 
 
Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


