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Pvtanie 1 :

W .wiąru z zapisami Załącznika do ofeńy w związku z kl. 5.5 _ kara umowna związana

z podwykonawstwem _ oraz kl. 8.7 i 14.5 (b) _ kara umowna za zwłokę _ Wykonawca zwara się

do zamawiającego z prośbą o zamianę kar umownych za opóźnienie (.,.) na kary umowne za

zwłokę.

\MW zastrzeŻenie, tj. ,,zwłoka" nie zaŚ ,,opÓŹnienie" ma istotne znaczenie z punktu Widzenia

zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bowiem według kodeksu cywilnego odróżnió należy

opóźnienie zwykłe i opóźnienie kwalifikowane, czyli zwłokę dłużnika. Dłużnik opóźnia się

z wykonaniem zobowiązania, .jeźeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym wyraźnie

w treści zobowiązania lub wynikającym z jego właściwości albo, gdy termin nie był oznaczony,

jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu go do wykonana (zob. ań. 455 kodeksu

cywilnego),

W myś| ań.476 kodeksu cywilnego, dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy śWiadomie, celowo, nie

spełnia świadczenia W terminie, a jeżeli termin nie.jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia

niezwłocznie po Wezwaniu pzez wierzyciela, Zwłoka dłużnika .iest opóźnieniem w spełnieniu

śWiadczenia, za które dłużnik odpowiada, co W myśl art.471 kodeksu cywilnego rodzi obowiązek

naprawienia wierzycielowi szkody. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu

śWiadczenia .jest następstwem okoliczności, za które dłuźnik odpowiedzialności nie ponosi.

kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i pżesłanką uzasadniającą nałożenie

na dłużnika (tu wykonawca) obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub

nieprawidłowego wykonania zobowiązania, popżez zapłalę kar umownych, jest zaistnienie

zwłoki po stronie dłużnika (wykonawcy) (a więc opóźnienia kwalifikowanego wynikającego

z winy dłużnika_ ań. 476 kc). Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego

(WyrokSąduNajwyższegozdnia29listopada20,13r'sygn.lCsK12412013)strony
w umowie nie mogą przyjąó, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także

w sytuacji, gdy niewykonanie iub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane

okolicznościami, za które odpowiedziatnośó ponosi Wieżyciel. Kara umowna jest bowiem sankcją

cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania pżez dłużnika,

a zasada swobody umów, w świetle ań. 353 ,l kc, ograniczona jest właściwościami stosunku

prawnego, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego- rozszezenie więc

od powiedzialności dłuźnika o plzyczyny leżące po stronie wierzyciela, naruszałoby zarówno



arl. 65 kc (ośWiadczenie WoIi na|eży tłumaczyć tak jak tego wymagają zasady współżycia
społecznego, ustalone zwyczaje i cel umowy), jak i ań. 3531 kcw zw. z ań. 56 kc,

Wniosek Wykonawcy jest również spójny ze stanowiskiem Wyraźonym W liście otwańym
do anstylucji zamawiających (pismo znak CUPT/DK/KKU06l542l1lMaBl14 z dnia 19 marca 2014
r.) Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transpońowych, który Wskazał, iż ,,W realizowanych
projektach pojawia się podejście, aby wykonawcę obciążaó pełną odpowiedzialnością za
wszelkiego rodzaju opóźnienia lub kudności W procesie realizac.ji lnwestycji róWnież W sytuacji
gdzie Wykonawca nie ma (lub ma bardzo mały) wpływu na unikanie lub ograniczenie takich

opóźnień lub trudności, Zapisy takie są zamieszczane zaróWno W treści specyfikacji istotnych
warunków zamóWienia jak i projekcie umowy. W Wyniku takiego podejścia podmioty

zainteresowane udziałem W postępowaniach przetargowych mogą podjąó decyzje o rezygnacji

z udziału w pżetargach lub chcąc ograniczyó konsekwencje opóźnień będą uwzględniać
w kaIkulacji oferowanych cen (wliczając np. kary jakie będą musieli ponieść za opóźnienia).(.. , )

Chcielibyśmy podkreślic, że mimo iź CUPT nie ma moż|iwości ksztaftowania treŚci stosunku
prawnego, który ma wiązaó strony umów w rea|izowanych pzez Państwa projektach, to tego typu

praktyki mogą Wywołać uznanie poniesionych wydatków za nieefektywne, a Co za tym idzie
uznanie ich za n iekwalifikowa ne pżez CUPT oraz inne krajowe i unijne instytucje zaangaźowane
w proces nadzorowani. monitorowania i kontrolowania projektów POliŚ.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania środków POtiŚ ,,za kwalifikowany może byó

uznany jedynie wydatek efektywny, tj, wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy

możliWie najniższych kosztach (Rozdział 5,3 pkt 2 Wytycznych)

Mogą róWnież byó interpretowane jako ograniczenie konkurencyjności zwłaszcza w sytuacji

pojawienia się skargi zainteresowanego udziałem W postępowaniu na działania Zamawia.lącego

i tym samym obarczone korekta finansową W Wysokości 25% W oparciu o dokument Wytyczne
w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu

operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko 2007 -2013 w tym Wskaźniki procentowe do obliczenia

wańości korekty finansowej za naruszenie pży udzielaniu zamówień publicznych,

Współfinansowanych ze środków funduszy UE,

W związku z powYższym prosimy aby formułując Warunki umowne. a w szczegó|ności Wynikający

z nich podział wzajemnych odpowiedzialności stron wziąó powyżSze pod uwagę i nie obciążac
wykonawców odpowiedzialnością za zdarzenia i działania. na które nie mają oni wpływu."

odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika do Ofeńy (Załączn|k nr 1a) poplzez zamianę kar

umownych za opóźnienie (,,.) na kary umowne za zwłokę:

było.

Kara umowna za zwlokę 8.7 i14,15(b)
0,1% Ceny Kontraktowej określonej
za każdy dzień opóźnienia

Kara umowna związana
z podwykonawstwem

0,,1 % Ceny Kontraktowej określonej
za każdy dzień opóźnienia

jest:

Kara umowna za zwłokę 8.7 i 14.15(b)
0,1% Ceny Kontraktowej określonej
za każdy dzień zwłoki

Kara umowna związana
z podwykonawstwem 5.5

0,{% Ceny Kontraktowej określonej
za Rażdy dzień zwłoki



Pvtanie 2:

Zgodnie z zapisem Rozdziału XVl S|WZ pkt 2 - opis sposobu obliczania ceny w związku
z zapisami kl. 4.1 1 Warunków Szczególnych Kontraktu zatwierdzona kwota kontraktowa oraz
kl. 1.1.6.14 w związku z kl. 12 - obmiary i Wycena - Wykonawca zwara się do Zamawiającego
z prośbą o ujedno|icenie zapisóW slWZ dotyczących wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamówienia, Z powyźszych zapisów jasno wynika, iż pżewidziane
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest wynagrodzenie ryczaftowe obejmujące
wszystkie ryzyka, koszty i zysk wykonawcy związane z realizaąa i ukończeniem robót. Nadto
wykonawca stwierdza, iż w S|WZ pojawiają się zbędne zapisy dotyczące prowadzenia ksiąg
obmiarów i ich wyceny z punktu widzenia rozliczenia ryczałtowego.

Zgodnie z,,Przewodnikiem po Wybranych kontraktach FlDlc obejmującego warunki kontraktowe

dla budowy, warunki kontraktowe dla uządzeń oraz projektowania ibudowy oraz wskazówki
uzupełniające, zalecane dla inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej"

wydanego przez S|DIR (wydanie polskie 2009 tłumaczenia pieruszego wydania angielskiego
FlDlC str, 139) W zakresie klauzuli 12 (czeMona ksiąźka) - obmiary i Wycena , rozdział 12

oparty jest na założeniu, że Roboty mają byó Wycenione pżez obmial ilości każdego elementu
pracy oraz zastosowanie odpowiedniej stawki jednostkowej na mocy klauzuli 12,2, lub plzez
przyznanie odpowiedniej ceny ryczałtowej na mocy klauzuli 12.3 Alternatywnie. WskazóWki FlDlC
dta sporządzenia Szczegółowych Warunków Kontraktu oferują możliwość zastącienia rozdziału

12 przez odpowiednie Warunki Szczególne dla kontraktu ryczałiowego lub zasadę ,,Koszt plus

maża.

W śWiat|e powyższego z uwagi na wprowadzenie pzez zamawiającego W przedmiotowym

postepowaniu wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie
wszystkich zapisów dotyczących kl. 12 Wycena i obmiar oraz wszystkich z nią związanych
W pzedmiotowej S|WZ (np. kl. 1.1.6.14 - ,,Książka obmiarów") jako nie mających zastosowania
w przedmiotowym postepowaniu przy tak jako określonym Wynagrodzeniu ryczałtowy, nadto

Zamawiający w kl. 12.1 w ostatnim zdaniu wprowadził zapis, dotyczący prowadzenia obmiaru

iwyceny Robót, który nie zmiana ryczaftowego charakteru ZabtuierdzonĄ Kwoty Kontraktowej,

odpowiedź:
Zamawiąący potwierdza całkowicie ryczałtowy charakter zamówienia, Tym niemniej

ZamawiĄący pozostawił Wskazane zapisy FlDlc (jak dotyczące ,,Książki obmiaróW"), jako

mogące mieó charakter pomocniczy chociaźby dla potrzeb właściwego rozliczania finansowego
w czasie wykonywania robót i wystawiania Pzejściowych Świadectw Płatności.

Pvtanie 3:

Zgodnie z zapisami kl. 1.8 WsK - Przechowywanie i dostarczanie dokumentóW -

w związku z kl. 4,1 - Ogólne zobowiązania wykonawcy - Warunków Szczególnych Kontraktu

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie powyższych zapisów
wzajemnie się wykluczających, gdyż:

W klauzuli 1,8 WSK - Pżechowywanie i dostarczanie dokumentów - po tżecim akapicie dodaje

slę następu.jący zapis: Wykonawca oświadcza, źe zapoznał się z Terenem Budowy oraz całością
dokumentacji projektowej stanowiącej element Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia
i zweryfikował kompletnośó, dokładność i wystarczalność tej dokumentacji d|a prawidłowego

wykonania Robót, w szczególności zaś zdaje sobie sprawę z konieczności jej uaktualnienia

zgodnie z zastrzeżeniami wskazanymi w części wstępnej Opisu Przedmiotu Zamówienia
będącego częścią Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca akceptuje, źe nie

będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszelkich ewentualnYch

roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub

braków lub innych wad tej dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę, zwiększonych

Kosztów l u b płatności pżewy ższający ch Zatwierdzo ną Kwotę Kontraktową,



Nadto w światle dodatkowo wprowadzonych przez Zamawiającego w pzedmiotowym S|WZ
zapisów w kl. 4.1 WSK tj.: Wykonawca niezwłocznie powiadomi lnźyniera, z kopią do
Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji
projektowej, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 lPrzechowywanie i dostarczanie dokumentów]
czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt
lub podczas wykonywania Robót.

W światle powyźszego Zamawiąący nie moźe obarczać potencjalnego wykonawcy
odpowiedzialnością z tytułu Wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub brakóW lub

innych wad dokumentacji przygotowanej przez ZamawiĄącego, w tym zabraniając mu
jakichkolwiek roszczeń o wypłatę, zwiększonych Kosztów lub płatności pżewyższających
ZatWierdzoną KWotę Kontraktową.

Wskazaną tezę potwierdza Wyrok Krajowej lzby Odwoławczej z dnia 12 października 2O1O l.

lsygn. akt: K|O 21461101 na mocy którego skład ozekający lzby, popań w tym zakresie
ugruntowane już stanowisko orzecznictwa i doktryny, źe wykonawca, który działa w zaufaniu

i dobrej Wierze do sporządzonych przez zamawiĄącego dokumentów, w tym wzorów załączników
do specyfikacji, nie może ponosić negatywnych konsekwencji nieprecyzyjnych czy niejasnych
postanowień specyfikacji.

Odpowiedź:
Zamawia]ący nie uwzględni prośby o zmianę klauzul 1.8 oraz 4,1 WSK. Przytoczony wyrok Klo
dotyczy postępowania pzetargowego i nieścisłości SlWZ-u, a nie zakresu zobowiązania
wykonawcy Jako profesjonalisty, tym bardziej w przypadku konieczności częściowego
przeprojektowania przez niego Wskazanej części dokumentacji projektowej.


