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Kraków, dnia 07.08.2020 r. 
 

Prezes 
Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a  
02-676 Warszawa 
 

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
ul. Płowiecka 31 
44-121 Gliwice 
osoba do kontaktów:  
Joanna Latta 
e-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu 
tel.: +48 32 300 86 34 
faxs: +48 31 300 89 99 
 

Odwołujący:  SKANSKA S.A.  
Aleja „Solidarności” 173 
00-877 Warszawa 

      Adres do korespondencji: 
SKANSKA  S. A. 
Obszar Inżynieryjno- Kolejowy 
Aleja Powstańców Śląskich 26 
30-570 Kraków 
Agnieszka Bisaga 
tel: 797302670 
e-mail: oferty.kolej@skanska.pl 

agnieszka.bisaga@skanska.pl 
Dotyczy:  
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca)” 

 
Numer referencyjny: ZDM.26.20.2020  
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:   DZ. U./S S144 28/07/2020 353259-2020-PL        
 
 

O D W O Ł A N I E  

Działając w imieniu Odwołującego (pełnomocnictwo w załączeniu) na podstawie art. 179 ust. 1 oraz 
180 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U.2018.1986 t.j.– 
zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP”) wnoszę odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zachodnia Brama Metropolii 
Silesia – Centrum Przesiadkowe – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca)” na treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w tym stanowiących jej integralną część 
Wzoru Umowy (dalej ”WU” „Umowa” „Wzór Umowy” ”Projekt Umowy”) Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (dalej OPZ) tj.: 
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Zarzucam Zamawiającemu naruszenie: 

 art. 91 ust. 2 i 2d, w zw. z art. 7 PZP- poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób 
powodujący istotne ograniczenie konkurencji, dyskryminujący ze względu na wiek, w sposób 
niedookreślony, bez określenia górnego limitu czasookresu punktowanego doświadczenia  i 
pozostawiający Zamawiającemu pełną dowolność w ocenie, a zatem przekraczającym 
dopuszczalny zgodnie z prawem. 

 Art. 29 ust. 1  i 2  w zw. z art. 31 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 7 Ustawy poprzez opisanie 
przedmiotu umowy  w sposób niewyczerpujący, niejednoznaczny i nie uwzględniający 
wszystkich wymogów i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert, w tym 
oszacowania ryzyk co z kolei prowadzić będzie do złożenia ofert nieporównywalnych. 

 art. 36 ust. 1 pkt 16) pzp w zw. z art. 471, 472, 483 § 1  oraz art. 5 i art.  3531 kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 7 ust. 1 pzp  poprzez ukształtowanie we wzorze umowy 
kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia oraz terminów na usunięcie 
wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi jako kar za opóźnienie, czyli niezależnie od tego, czy Wykonawca będzie 
ponosił winę za niedotrzymanie przedmiotowych terminów oraz rażąco wygórowanych i braku 
górnego limitu kar. 

 art. 36 ust. 1 pkt 16) pzp w zw. z art. 5 i art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 647 k.c. 
w zw. z art. 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 7 ust. 1 pzp poprzez ukształtowanie we Wzorze Umowy 
zasad odbiorowych, które nie definiują jednoznacznie, że Zamawiający dokona odbioru 
końcowego w przypadku stwierdzenia podczas tego odbioru wad nieistotnych, w sytuacji gdy 
wykonanie robót budowlanych z drobnymi usterkami lub wadami nieistotnymi nie stanowi 
o niewykonaniu zobowiązania umownego wykonawcy w świetle przepisów kodeksu 
cywilnego. 

 art. 7 w zw. z art. 14 Ustawy w zw. z art. 5 kc w zw z art 58 § 1 kc. i art. 353¹ kodeksu cywilnego 
poprzez dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny 
i niewyczerpujący, za pomocą określeń nieprecyzyjnych i ogólnych, tj. w sposób 
nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 
oferty oraz w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz stanowi naruszenie zasad 
współżycia społecznego, w szczególności poprzez zaniechanie zamieszczenia w SIWZ 
informacji koniecznych w zakresie prac i robót w zakresie szczegółowo opisanym w 
uzasadnieniu odwołania oraz przeniesienie całości ryzyka związanego z nieoszacowaniem 
niniejszego zakresu na Wykonawcę, co narusza zasadę swobody umów wyrażoną w art. 353¹ 
kc.  
W konsekwencji Zamawiający pozbawia Wykonawców możliwości dokonania rzetelnej 
wyceny oferty, która powinna być dokonywana w oparciu o jednoznaczne i jednolicie 
interpretowane przez wszystkich Wykonawców kryteria. Prowadzi to z kolei do niemożliwości 
przyjęcia przez wszystkich Wykonawców tych samych założeń przy budowie swoich ofert, a 
tym samym obliczenia ich ceny, która stanowi kryterium wyboru ofert w niniejszym 
postępowaniu tj. 60%. 

Dodatkowo w umowie Zamawiający nie zawarł postanowień umownych umożliwiających 
zmianę wynagrodzenia w przypadku wystąpienia odmiennych warunków od tych, które 
wskazał w SIWZ czy które wynikają z udostępniony Wykonawcom dokumentach. 
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Czynności Zamawiającego, należy zakwalifikować jako sprzeczne z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa, są w zatem w konsekwencji nieważne z mocy art. 58 § 1 
kc. 

 art. 144 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 16 Ustawy oraz art. 14 ust. 1 Ustawy 
w zw. z art. 139 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 647 i 651 k.c. zw. z art. 353¹  k.c. poprzez 
przeniesienie pełni ryzyka realizacji przedmiotu zamówienia na wykonawcę, które powinno 
skutkować po stronie Zamawiającego obowiązkiem wykreowania we Wzorze Umowy 
okoliczności uprawniających Wykonawcę do istotnej zmiany treści umowy w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy  w zakresie ceny realizacji przedmiotu umowy, a czego Zamawiający 
nie uczynił. 

W związku z powyższymi zarzutami wnoszę o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie 
Zamawiającemu dokonanie zmiany postanowień SIWZ : 

1. wprowadzenie zmian w SIWZ: 
 Określenie kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia poprzez jasne wskazanie w SIWZ ile 

punktów otrzyma Wykonawca w zależności od długości czasookresu doświadczenia.  
W następujący sposób: 

a) Wykonawca który udokumentuje, że skierowany do wykonania zamówienia kierownik 
budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej  

  - ma doświadczenie  36  miesięcy- otrzyma  0 pkt. 
  - ma doświadczenie  powyżej 36 miesięcy, a mniejsze lub równe 59 miesięcy – otrzyma 8 pkt. 
  - ma doświadczenie równe lub większe niż 60 miesięcy – otrzyma 15 pkt. 

b) Wykonawca który udokumentuje, że skierowany do wykonania zamówienia kierownik robót 
w specjalności instalacyjnej. 

  - ma doświadczenie 36 miesięcy  - otrzyma  0 pkt. 
  - ma doświadczenie powyżej 36 miesięcy, a mniejsze lub równe 59 miesięcy – otrzyma 8 pkt. 
  - ma doświadczenie równe lub większe niż 60 miesięcy – otrzyma 15 pkt. 

 Określenie górnego limitu 5 lat czasookresu doświadczenia Kierownika Budowy/ Kierownika 
robót instalacyjnych, do jakiego będzie naliczana maksymalna ilość punktów. 

 Dołączenie do SIWZ konkretnych danych w postaci ilości i dokładnego zakresu prac jakie mają 
zostać wyliczane przez Wykonawców w ramach roboty opisanych w OPZ rozdział III w 
szczególności w pkt. 13 i 14, tak aby oferty złożone w niniejszym postępowaniu były 
porównywalne. A także uzupełnienie przedmiaru robót. 

 LUB 
 Wskazanie konkretnej, jednakowej dla wszystkich kwoty jaką mają przyjąć wszyscy wykonawcy 

w cenie ofertowej i przedmiarze robót za roboty opisanych w OPZ rozdział III w szczególności w 
pkt. 13 i 14, a także wskazanie sposobu rozliczania tych kwot. 

 LUB  
 Wykreślenie w całości pkt 13 i pkt 14 w opisanych w OPZ rozdział III oraz wykreślenie pkt 18 ppkt 

5 SIWZ. 
 Modyfikację treści OPZ rozdział III 
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2. zmiany treści Wzoru Umowy w następujący sposób: 
 Dokonanie modyfikacji treści § 5 ust. 22 pkt 2 Wzoru Umowy poprzez usuniecie słowa „bez 

zastrzeżeń”, tak aby przepis § 5 ust. 22 pkt 2 Wzoru Umowy uzyskał brzmienie: 
„zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego robót; a do faktury końcowej 
łącznie protokołu odbioru robót łącznie z dokumentacja powykonawczą. 
W przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu – oświadczenie 
Inżyniera Kontraktu, że dana faktura VAT Wykonawcy wraz z załącznikami jest zgodna pod 
względem merytorycznym z dokonanym przez Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę rozliczeniem 
rzeczowym i finansowym oraz, że spełnia warunki zabezpieczenia Zamawiającego pod kątem 
roszczeń wynikających z solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.” 

 Dodanie w treści § 10 Wzoru Umowy postanowienia „W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego w toku odbioru wad nieistotnych, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu 
umowy wyznaczając termin na usunięcie wad.” 

 Wprowadzenia we wzorze umowy w § 9 potanienia o treści: 
„łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1.” 

 Usunięcia postanowienia § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt l), gdyż kara umowna za tę okoliczność została 
już zastrzeżona w § 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt b). 

 Modyfikację treści potanienia Wzoru Umowy w § 9 ust. 1 pkkt a) i b). poprzez zmianę słowa 
„opóźnienie” na „zwłoka”, tak aby zmodyfikowane postanowienie § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt a) i b) 
otrzymało brzmienie: 
„a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu umownego do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego”. 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od upływu uzgadnianego przez Strony terminu wyznaczonego na usunięcie wad” 

 Usunięcie postanowienia § 3 ust. 2 pkt. 15) Wzoru umowy 
 Usunięcie postanowienia § 5 ust. 12  
 Modyfikację treści § 5 ust. 17  wzoru umowy, poprzez nadanie brzmienia: 
„ 1) dla robót występujących w kosztorysie ofertowym – na podstawie cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego  z uwzględnienie wzrostu cen materiałów i robocizny , 
 2) dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym 
 a) dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego przez interpolację  z uwzględnienie wzrostu cen materiałów i robocizny,  
 b) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w ppkt a), na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) kosztorysu szczegółowego 
sporządzanego w oparciu o KNR-y, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki cenotwórcze będą 
zgodne z wartościami opublikowanymi w SEKOCENBUD na moment wykonania kosztorysu. W 
przypadku gdy materiał nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę 
materiału na podstawie faktur zakupu. 
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 Modyfikację treści § 7 poprzez dodanie ust. 2a o następującej treści ”w przypadku okoliczności 
wskazanych w § 7 ust. 2  pkt 5), 6), 8), 9), 10), 13), 14), 15), 16), możliwa jest zmiana umowy 
w zakresie wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy. 
 

Interes we wniesieniu odwołania  
 

W wyniku działań Zamawiającego polegających na sformułowaniu kryteriów oceny ofert w niniejszym 
postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również warunków wzoru umowy w sposób 
naruszający przepisy PZP, interes Odwołującego może doznać uszczerbku, albowiem pomimo 
posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, jak 
również dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wobec wskazanych w niniejszym 
postępowaniu uchybień Zamawiającego, zostaje on pozbawiony możliwości złożenia w niniejszym 
postępowaniu oferty i otrzymania najwyższej ilości punktów i tym samym możliwości realnego 
uzyskania zamówienia, a w konsekwencji może on ponieść określoną szkodę z tym związaną. Ponadto 
działania Zamawiającego objęte niniejszym odwołaniem nie tylko naruszają przepisy prawa 
przywołane we wstępie, ale także ograniczają konkurencyjność oraz uniemożliwiają Wykonawcy 
skalkulowanie w ofercie ryzyk związanych z realizacją Zamówienia. Tym samym, w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego powyżej wskazanych przepisów Ustawy, Odwołujący może ponieść szkodę w 
postaci utraty możliwości pozyskania przedmiotowego zamówienia, a ponadto jest narażony na 
szkodę polegającą na pozbawieniu Odwołującego realnych korzyści finansowych wynikających z tytułu 
realizacji niniejszego zamówienia. 

Termin na złożenie odwołania 
 

Stosownie do przepisu art. 182 ust 2 pkt. 1) Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest większa, niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający w dniu 28.07.2020 roku zamieścił na stronie internetowej SIWZ, do której odnosi się 
niniejsze odwołanie. W tym samym dniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało 
opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pod numerem DZ. U./S S144 28/07/2020 353259-2020-PL        
wobec powyższego odwołanie zostaje wniesione z zachowaniem terminów ustawowych. 
 

UZASADNIENIE 

I. KRYTERIA PUNKTOWE 
1. Postanowienia SIWZ budzące zastrzeżenia: 
Pkt. 20 SIWZ 
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Pkt 20 SIWZ określa kryteria jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty. 
Zastrzeżenia wykonawcy odnoszą się do kryteriów odnoszących się do doświadczenia zawodowego 
kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz 
doświadczenia zawodowego kierownika robót w specjalności instalacyjnej. Postanowienie SIWZ 
konstruujące sposób oceny wskazanego wyżej doświadczenia jest niezgodne z przepisami oraz w 
ocenie wykonawcy w sposób nieuprawniony dyskryminuje wykonawców, którzy dysponują zasobami 
kadrowymi dającymi rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia, co w konsekwencji powoduje 
naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 
 
Dmax-najdłuższy okres doświadczenia spośród złożonych ofert nie określa granicy doświadczenia, 
które będzie skutkowało otrzymaniem najwyższej liczby punktów. 
Niezalimitowanie czasookresu doświadczenia Kierownika Budowy w spec. Inżynieryjno-drogowej lub 
konstr. – bud./ Kierownika robót w spec. instalacyjnej powoduje, że maksymalną ilość punktów za 
dane kryterium otrzyma Wykonawca, posiadający w swoich zasobach kadrowych osoby, które już 
kończą ścieżkę zawodową. 
 
Dodatkowo tak postawiony warunek prowadzi do dyskryminacji osób ze względu na wiek. Osoby 
posiadające duże doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy w spec. Inżynieryjno-drogowej lub 
konstr. – bud./ Kierownika robót w spec. instalacyjnej - bo o takim możemy mówić przy sprawowaniu 
np. 5-letniej funkcji na danym stanowisku - dają Zamawiającemu gwarancję należytego wykonania 
robót.  
Kryterium doświadczenie zawodowe osób na stanowisko Kierownika Budowy i Kierownika robót 
Instalacyjnych w sumie stanowi aż 30% (waga kryterium 15% dla Kierownika Budowy i 15% dla 
Kierownika robót Instalacyjnych), co dla Wykonawców ma kolosalne przełożenia na wartość oferty.  W 
oparciu o tak postawione kryterium jest w stanie wygenerować ogromną różnicę punktową nad innymi 
Wykonawcami. W praktyce powoduje to powstanie ogromnej przewagi cenowej nad innymi 
Wykonawcami, gdyż chcąc konkurować z taką firmą, potencjalni Wykonawcy będą zmuszeni do 
obniżenia zaoferowanej ceny o różnicę wygenerowaną przez to kryterium. W związku z powyższym 
takie kryterium przyczynia się do patologicznego zaniżania ceny, gdyż potencjalni oferenci chcący 
rywalizować o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, mogą podjąć decyzję o znacznym 
zredukowaniu swoich cen - tylko po to aby otrzymać zamówienie. Taka ocena nie ma nic wspólnego z 
uczciwą konkurencją, gdyż w takim systemie punktacji nawet Wykonawca dysponujący bardzo 
doświadczoną kadrą nie będzie w stanie otrzymać maksymalnej liczby punktów. 
 
2. Przepisy prawa i orzecznictwo. 
Art. 91 PZP wskazuje kryteria na podstawie których Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę. 
Kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia. Użyte w art. 91 ust. 2 Pzp 
sformułowanie „odnoszące się do przedmiotu zamówienia” należy rozumieć szeroko. 
Kryteriami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia są ( poza ceną i kosztem)  m. in.: 
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1.  jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 
2. aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 

ust. 2 Pzp, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 
3. aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 
4. aspekty innowacyjne; 
5. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczanie osób wyznaczonych do  realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 
6. serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 
Co do zasady to zamawiający określa wagi (znaczenia) poszczególnych kryteriów oceny ofert 
Jednym z kryteriów oceny ofert odnoszącym się do przedmiotu zamówienia są organizacja, a także 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć 
znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp). 
Doświadczenie to suma wiedzy i umiejętności nabytych przy realizacji zamówień związanych z 
przedmiotem zamówienia publicznego. 
Użyte w art. 91 ust. 1 pkt 5 Pzp sformułowanie „jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia” oznacza, że  od doświadczenia lub kwalifikacji posiadanych przez osobę lub osoby 
wyznaczone do realizacji zamówienia doświadczenia będzie zależeć prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia publicznego i wpływ ten musi być realny. Ciężar wykazania takiego wpływu 
spoczywa na zamawiającym.   
W doktrynie podkreśla się, że określona przez zamawiającego długość okresu doświadczenia nie może 
utrudniać uczciwej konkurencji. Niedopuszczalna będzie zatem ocena doświadczenia osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia, gdy opis sposobu oceny ofert przewiduje przyznanie punktów 
za doświadczenie przekraczające np. 10 lat, gdy posiadanie już 5-letniego doświadczenia jest 
wystarczające do kierowania robotami budowlanymi. 
Co istotne, w przypadku kryterium doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia opis 
sposobu oceny ofert, powinien wskazywać opis sposobu obliczania ocenianego okresu doświadczenia. 
 
Również Krajowa Izba Odwoławcza kilkakrotnie przedstawiała swoje stanowisko w kontekście 
doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, a odnoszącym się do kryteriów ocen 
ofert.  
 W sprawie KIO o sygn. akt 737/18 ustalono kryterium oceny ofert polegające na ocenie 
doświadczenia kluczowego zespołu osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami 
budowlanymi poprzez wykazanie, ile razy pełnił on określoną funkcję przy budowie budynków 
szpitalnych. Zamawiający nie wskazał przy tym górnej granicy w zakresie liczby realizacji danego 
rodzaju, powyżej której nie będzie już przyznawana wyższa punktacja. Zgodnie ze stanowiskiem KIO 
takie ukształtowanie kryteriów oceny ofert: (…) może w ocenie składu orzekającego prowadzić do 
sytuacji, w której naruszona będzie uczciwa konkurencja, gdyż przewagę uzyska wykonawca, który 
będzie dysponować personelem posiadającym doświadczenie w tak wielu budowach, przebudowach 
czy rozbudowach w wymaganym przez zamawiającego w tym zakresie, że de facto wyeliminuje 
możliwość uzyskania przedmiotowego zamówienia przez wykonawców, którzy mimo dysponowania 
osobami z mniejszą liczbą realizacji na swoim koncie również byliby w stanie należycie wykonać 
zamówienie. 
Zdaniem Izby premiowanie większego doświadczenia musi mieć rozsądne granice, gdyż doświadczenie 
życiowe wskazuje, że powyżej pewnego poziomu wyznaczonego, czy to okresem czasu, czy liczbą 
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projektów, nie dochodzi do zwiększenia praktycznych umiejętności istotnego dla jakości realizacji 
analogicznych zadań w przyszłości. Innymi słowy w każdym rodzaju ludzkiej działalności można 
wyznaczyć poziom, po którego osiągnięciu osoba niejako z czeladnika staje się mistrzem. Z tego 
powodu Izba uznała za zasadne i celowe wprowadzenie przez Zamawiającego górnego limitu dla 
każdego rodzaju wymaganego doświadczenia personelu 
W wyroku KIO 712/15 Izba stwierdziła, że „kryteria oceny ofert powinna cechować: zgodność z 
zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarancja, że oferty są oceniane 
w warunkach efektywnej konkurencji. Opis stosowania kryteriów oceny ofert powinien być 
jednoznaczny, czytelny i niepozostawiający swobody interpretacji” 
 
3. Żądania Odwołującego 
W związku z wyżej przywołanymi argumentami Odwołujący wnosi o wprowadzenie zmian w SIWZ: 

 Określenie kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia poprzez jasne wskazanie w SIWZ ile 
punktów otrzyma Wykonawca w zależności od długości czasookresu doświadczenia.  
W następujący sposób: 

a) Wykonawca który udokumentuje, że skierowany do wykonania zamówienia kierownik 
budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej  

  - ma doświadczenie  36  miesięcy- otrzyma  0 pkt. 
  - ma doświadczenie  powyżej 36 miesięcy, a mniejsze lub równe 59 miesięcy – otrzyma 8 pkt. 
  -ma doświadczenie równe lub większe niż 60 miesięcy – otrzyma 15 pkt. 

b) Wykonawca który udokumentuje, że skierowany do wykonania zamówienia kierownik robót 
w specjalności instalacyjnej. 

  - ma doświadczenie 36 miesięcy  - otrzyma  0 pkt. 
  - ma doświadczenie powyżej 36 miesięcy, a mniejsze lub równe 59 miesięcy – otrzyma 8 pkt. 
  - ma doświadczenie równe lub większe niż 60 miesięcy – otrzyma 15 pkt. 

 Określenie górnego limitu 5 lat czasookresu doświadczenia Kierownika Budowy/ Kierownika 
robót instalacyjnych, od jakiego będzie naliczana maksymalna ilość punktów. 
 

II. NIEPRAWIDŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WYNAGRODZENIE UMOWNE. 
1. Postanowienia OPZ budzące zastrzeżenia : 

OPZ rozdział III – ogólne zalecenia związane z wykonaniem zamówienia 
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Pkt. 18 ppkt 5 SIWZ 

 
 

Wymienione w OPZ rozdział III pkt. 13 i 14 roboty, nie zostały sklasyfikowane w przedmiarach. 
Zamawiający poza ogólnikowymi zaleceniami i oczekiwaniami w zakresie przyjęcia kosztów na te 
roboty przez Wykonawców w ofercie, nie podał żadnych szczegółowych danych, wytycznych, 
informacji czy dokumentów, które pozwolą na wykonanie tej wyceny.  
Nie  zostały również określone zasady rozliczenia przedmiotowych robót.   
W przypadku robót saperskich  poza wydobyciem, zabezpieczeniem i utylizacją, trzeba wykonać też 
szereg innych prac w tym m. in. 
 Projekt prac saperskich. 
 Przeszukanie terenu . 
 Dokumentacja powykonawcza wraz z wystawieniem certyfikatu z oczyszczenia terenu. 

   
Niewiadomym jest w tym przypadku ilość zidentyfikowanych miejsc, które trzeba będzie przeszukać 
oraz ilość niewypałów i niewybuchów, które trzeba będzie zabezpieczyć i przekazać.  
Wykonawca nie jest w stanie na podstawie danych i informacji dokonać kalkulacji prac nie 
sklasyfikowanych w przedmiarze, a jedynie bardzo ogólnie ujętych w pt. III OPZ. Sposób opisu 
przedmiotu zamówienia zastosowany przez Zamawiającego powoduje, że oferty złożone w 
postępowaniu będą nieporównywalne, oparte na spekulacyjnych założeniach, a zatem 
niekonkurencyjne. Co w konsekwencji powoduje naruszenie podstawowych zasad Prawa 
Zamówień Publicznych. 
 

§ 3 ust. 2 pkt. 15) Wzoru Umowy: 

 
Zamawiający oczekuje, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, bez względu na 
przyczyny przedłużenia, w tym także leżące po stronie Zamawiającego, to Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy. 
Wykonawca nie jest w stanie z góry przewidzieć i skalkulować w ofercie  wszystkich okoliczności, 
które mogą doprowadzić do wydłużenia trwania kontraktu. Z całą pewnością okoliczności, które 
wynikają z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy nie stanowią podstawy do dochodzenia 
kosztów związanych z utrzymaniem placu budowy w przedłużonym terminie realizacji umowy. 
Niezrozumiałym jest jednak dla Wykonawcy, wprowadzenie w umowie ogólnej  klauzuli z góry 
przerzucającej na wykonawcę pełnię ryzyka wydłużenia trwania kontraktu.  
Proszę pamiętać, że nadal funkcjonujemy w stanie epidemii, której dalszy przebieg dla wszystkich 
jest niewiadomą. Mając natomiast w pamięci ryzyka i konsekwencje jej przebiegu w okresie 
marzec-czerwiec 2020 r., nie trudno wyobrazić sobie, jak niebezpieczna dla Wykonawców, a także 
negatywna w swoich konsekwencjach może być klauzula zastrzeżona przez Zmawiającego w § 3 
ust. 2 pkt. 15) Wzoru Umowy 
Z pewnością nie jest intencją Zamawiającego oczekiwanie, aby  Wykonawcy składali oferty oparte 
na spekulacjach, bez uzyskania rzetelnych danych i prawidłowej oceny ryzyka, a następnie w wyniku 
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utraconego zysku i strat związanych z wydłużeniem trwania kontraktu z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy nie dokończyli zleconego zadania inwestycyjnego. Taka sytuacja ma negatywne 
konsekwencje dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego, a zwłaszcza negatywne 
skutki społeczno – gospodarcze. 
 

§ 5 ust. 12 Wzoru Umowy: 

 
Przepis § 5 ust. 12 WU uzależnia możliwość zawarcia aneksu zwiększającego wynagrodzenie, co jest 
uzależnione od decyzji podmiotu trzeciego. Oznacza to, że w przypadkach i tak  bardzo 
ograniczonych i ściśle określonych w umowie warunków, Wykonawca nie będzie mógł 
kontynuować robót do czasu uzyskania takiej zgody. Może to oznaczać nawet kilkumiesięczny 
przestój w robotach, w czasie którego jak wskazano w § 3 ust. 2 pkt. 15) Wzoru Umowy koszt 
utrzymania placu budowy obciąży Wykonawcę. Niewiadomym jest także dalszy scenariusz zdarzeń 
w przypadku braku przyjęcia zmian w budżecie miasta przez właściwy organ. 

 
§ 5 ust. 17 Wzoru Umowy: 

 
 
Wzór umowy w § 5 wskazuje na sposób rozliczenia robót, w tym robót zamiennych.  
W przypadku robót przewidzianych w dokumentacji, ale nie ujętych w przedmiarze robót oraz 
kosztorysie ofertowym, a także robót nie ujętych w dokumentacji projektowej, bez wykonania 
których odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa, lub w wyniku błędów w 
w dokumentacji, rozliczenie za te roboty będzie opierało się albo na interpolacji cen z kosztorysu 
ofertowego, albo kosztorysu w oparciu o ceny SEKOCENBUD średnich cen z poprzedniego 
kwartału pomniejszonego o 10%. 
 
Wykonawca nie zgadza się na taki sposób rozliczenia, ponieważ powyższe postanowienia,  
a także ogóle postanowienia umowne odnoszące się do wynagrodzenia wykonawcy nie 
zawierają postanowień waloryzacyjnych. Umowa o roboty budowlane jest zgodnie z kształtem 
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wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego, jest umową odpłatną. Zatem za wykonane roboty, 
Wykonawca ma otrzymać wynagrodzenie. Wykonawca nie ma możliwości podjęcia się 
wykonania robót w cenach nierynkowych, ponosząc jednocześnie stratę. Tymczasem 
Zamawiający już na etapie postępowania przyjmuje założenia, że stawki kosztorysowe będą 
przyjmowane na podstawie interpolacji, bez uwzględnienia wzrostu cen materiałów i robocizny. 
Należy zwrócić uwagę, Ze nawet stawki Polskich standardów kosztorysowania robót 
budowlanych zostały w tym założeniu obniżone o 10%. Dodatkowo jak wskazano wyżej 
Wykonawca ma przejąć na siebie wszystkie koszty związane z wydłużeniem trwania kontraktu, 
nawet jeśli będą one wynikały z konieczności wykonania robót w wyniku błędów w 
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. A zatem od już zaniżonej ceny realizacji robót 
będzie musiał odjąć koszt utrzymania placu budowy. Tak skonstruowany sposób rozliczenia z 
Wykonawcą jest niedopuszczalny, naraża Wykonawcę na straty, a także jego podwykonawców. 
Umowa, która ma myć realizowana w wyniku niniejszego postępowania, jest umową 
długoterminową. Zgodnie z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych w takich okolicznościach 
Zamawiający jest zobowiązany stosować waloryzację według wzoru przedstawionego w 
Ustawie. Ustawodawca dostrzega problematykę związaną ze zmianą cen materiałów i robocizny 
na rynku robót budowlanych, które w sposób bardzo wrażliwy reagują na przeróżne bodźce 
ekonomiczno-rynkowe i nie sposób przewidzieć ich kształtu z wyprzedzeniem. Należy zwrócić 
uwagę, że ustawodawca w znowelizowanej treści ustawy nakazał Zamawiającym waloryzowanie 
wynagrodzenia wykonawcy Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert,  obliczając różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, 
obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych 
kosztów przez wykonawcę.  Skoro ustawodawca dostrzega potrzebę waloryzowania 
wynagrodzenia po 180 dniach od złożenia oferty, to tym bardziej Zamawiający nie powinien 
żądać stosowania do rozliczenia cen po upływie kilkudziesięciu miesięcy.  
 
§ 7  Wzoru Umowy  
 
§ 7 Wzoru Umowy zawiera szereg postanowień odnoszących się do możliwości zmiany istotnych 
postanowień umowy w obszarze terminu. Jednakże nie daje możliwości zmiany umowy w 
zakresie ceny, w przypadkach gdy wymienione tamże okoliczności ewidentnie będą wpływały 
na cenę. Przede wszystkim chodzi po postanowienia § 7 ust. 2 pkt 5), 6), 8), 9), 10), 13), 14), 15), 
16). § 7 w st. 3.w zakresie zmiany ceny odsyła do §5, która powyższych sytuacji nie reguluje. 
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1. Przepisy prawa i orzecznictwo 

Art. 31. Ustawy PZP wskazuje, że Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Minister właściwy 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę: 
1)dokumentacji projektowej, 
2)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3)programu funkcjonalno-użytkowego mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i 
kody Wspólnego Słownika Zamówień. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej „Rozporządzenie”), Szczegółowo 
określa jakie dokumenty powinny zostać dołączone przez Zamawiającego, aby dokonać prawidłowego 
opisu przedmiotu Zamówienia w kontekście brzmienia art. 31 Ustawy pzp w zw. z art. 29 Ustawy pzp. 
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2267/13) 
„Zamawiający, który nie jest w stanie opracować opisu przedmiotu zamówienia nie może udzielić 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie jednym z podstawowych warunków jest 
przekazanie na równych prawach wszystkim wykonawcom opisu przedmiotu zamówienia 
sporządzonego zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy.”. 
W ocenie Odwołującego,  Zamawiający w sposób nieuprawniony przenosi na Wykonawcę całe ryzyko, 
związane z brakiem jednoznacznego zdefiniowania zakresu i sposobu wykonania robót. 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie opisu  
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez 
dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować co jest przedmiotem zamówienia  
i że wszystkie elementy istotne do wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione.  
Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom przygotować oferty i obliczenie ceny  
z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Ustawa podaje, że opisu należy dokonać 
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. Akt III Ca 1019/06 
opis przedmiotu zamówienia powinien być na tyle jasny, aby pozwalał na identyfikację zamówienia i 
niebudzące wątpliwości, a zagadnienie winno być przedstawione wszechstronnie, dogłębnie i 
szczegółowo. 
Opis Przedmiotu Zamówienia, który nie spełnia powyższych zasad, nie pozwala na określenie zakresu 
zobowiązania Wykonawcy i dokonanie przez niego prawidłowej wyceny oferty, prowadząc 
jednocześnie do naruszenia zasad swobody umów wyrażonej w art. 353(1) kc, w tym także zasady 
równości stron, a także zasadami współżycia społecznego oraz celem i charakterem postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 7  Ustawy). 
Zamawiający oczekuje przejęcia przez Wykonawcę ryzyka braku ujęcia w wynagrodzeniu umownych 
elementów, które w sposób istotny mogą wpływać na zakres prac wykonany przez Wykonawcę, a 
zatem na jego wynagrodzenie umowne. Czyli wszelkich prac nie ujętych ani w dokumentacji 
projektowej, ani w SIWZ, ale koniecznych do jej wykonania, a także kosztów związanych z wydłużaniem 
czasu trwania kontrakt, nawet tych nie leżących po stronie Wykonawcy. 
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Dodatkowo Zamawiający nie zawarł w umowie postanowień, które uprawniają wykonawcę do zmiany 
umowy w zakresie wynagrodzenia. 
Nie sposób również nie zauważyć, że Wzór Umowy został sporządzony w sposób jednostronny, 
przerzucając na wykonawcę wszelkie ryzyka kontraktowe w tym ryzyko wzrostu cen, czy ryzyko 
wydłużonego czasu trwania kontraktu czy ryzyko związane z wystąpieniem robót dodatkowych w 
postaci prac saperskich i odkryciem zwłok i szczątków ludzkich. Zatem Zamawiający stawia wymóg 
uwzględnienia w ofercie przetargowej okoliczności, które nie zostały przewidziane w warunkach 
umowy czy opisie przedmiotu zamówienia. Oczekuje od Wykonawców skalkulowania w ofercie ryzyk 
niemożliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania oferty. Jeśli Zamawiający wymaga 
skalkulowania w cenie oferty okoliczności i ryzyk nieprzewidywalnych, to tym samym pozwala na 
składanie ofert o charakterze spekulacyjnym, wbrew zasadom wyrażonym w przepisach art. 29 - 31 
ustawy Pzp. 
Z uwagi na powyższe, zasadny jest zarzut naruszenia przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu 
swojej pozycji dominującej i skonstruowania umowy, która narusza przepisy art. 5 KC, 58 KC i 353¹ KC. 
Odwołujący sprzeciwia się nadużywaniu przez Zamawiającego uprawnień w zakresie obarczenia 
wykonawców ryzykami niemożliwymi do zidentyfikowania, a tym samym niemożliwymi do 
skalkulowania w cenie oferty. Odwołujący zna orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie 
zasady swobody umów w systemie zamówień publicznych, w tym pogląd, w myśl którego zasada ta 
może ulegać ograniczeniu i rozumie powoływaną w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej 
argumentację, że Zamawiający nie ma możliwości swobodnego wyboru kontrahenta, ale niejako w 
zamian ma prawo kształtowania warunków umowy. To z kolei powoduje, że wykonawca często ma 
ograniczony wpływ na kształt zawieranej umowy. Umowa i jej postanowienia są znane wykonawcy na 
etapie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zatem „wykonawca może 
rekompensować sobie ryzyka, jakimi jest obciążony, poprzez właściwą wycenę oferty” (wyrok Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu z dnia14 kwietnia 2008 r., sygn. akt X Ga 67/08). 
Odwołujący co do zasady nie kwestionuje uprawnienia Zamawiającego do konstruowania warunków 
przyszłej umowy. Oczywiście Zamawiający ma prawo podmiotowe do jednostronnego ustalenia 
warunków umowy, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
jego uzasadnionymi potrzebami, jednakże zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego, 
uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż 
zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca2017 r. 
(sygn. akt KIO 409/17), wskazuje, że z art. 353¹ KC wynika przyzwolenie na faktyczną nierówność stron 
umowy, o ile jest ona objęta ich zgodnym zamiarem. 
Powoływanie się tylko na wspomnianą regulację, poparte twierdzeniem o nieprawidłowym, 
nadmiernie obciążającym wykonawcę, rozkładzie ryzyk kontraktowych, nie jest wystarczające 
do ingerencji w treść przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiedzią na 
jednostronne ustalanie przez zamawiającego rozkładu ryzyk w umowie jest jednostronne 
uprawnienie wykonawcy do określenia w ofercie ceny, za którą gotów jest zrealizować 
zamówienie. Dopóki postanowienia projektu umowy zawierają informacje pozwalające 
wykonawcy skalkulować wspomniane ryzyka, dopóty brak jest podstaw do interwencji KIO 
w kształt stosunku obligacyjnego, jaki zostanie nawiązany w następstwie udzielenia zamówienia 
publicznego. W ocenie Odwołującego wykonawca ma prawo zapewnić sobie ekwiwalentność 
świadczenia zamawiającego przez żądanie wynagrodzenia z tytułu nałożonego na niego ryzyka.  
W realiach niniejszej sprawy wykonawca nie ma jednak możliwości skalkulowania w cenie oferty ryzyk,  
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które w swej istocie mają charakter nieprzewidywalny. Nie istnieją tym samym podstawy do ujęcia ich 
w ofercie, chyba, że wyłącznie w oparciu o dowolne spekulacje, które dla każdego z wykonawców będą 
inne, a tym samym nieporównywalne.  
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku sygn. akt 2416/19 w podobnej sprawie zgodziła się z 
Odwołującym i nakazał zmianę postanowień umownych, gdyż „ukształtowane postanowienia projektu 
umowy są jedynie jednostronnie korzystne dla Zamawiającego i rodzą niebezpieczeństwo, iż 
wykonawcy nie otrzymają zapłaty za wykonane prace, w sytuacji przekroczenia kwoty wskazanej przez 
nich w złożonej ofercie. W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce przy wystąpieniu 
okoliczności, których na etapie sporządzenia oferty nie sposób było przewidzieć (…) 
Tym samy Izba doszła do przekonania, że tak ukształtowane postanowienia umowne nadmiernie 
obciążają wykonawcę w rozkładzie ryzyk kontraktowych, bowiem w takiej sytuacji wykonawcy 
zmuszeni będą wkalkulować w cenę składanych ofert pewne grupy kosztów z bardzo dużym zapasem. 
Konsekwencją powyższego może być dość znaczne podwyższenie cen ofert składanych przez 
wykonawców w ramach rozpoznawanego postępowania, co w oczywisty sposób nie służy także dobrze 
pojętemu interesowi Zamawiającego, który powinien być zainteresowany otrzymaniem ofert z cenami 
odpowiadającymi realnej wartości przedmiotu zamówienia a nie cenami zawyżonymi w uwagi na 
przeszacowanie dodatkowych elementów, za które wykonawcy nie otrzymają zapłaty jeśli nie ujmą ich 
w cenie ofertowej.” 
Dokonane w niniejszym postępowaniu zastrzeżenia umowne są nieskuteczne również z punktu 
widzenia regulacji art. 5 KC, 58 KC i 353¹ KC.  Sposób formułowania warunków umowy przez 
Zamawiającego podlega ocenie w kontekście nadużycia prawa (art. 5 KC), ograniczeń swobody 
kontraktowania (353¹ KC), a wręcz nieważności czynności prawnej (art. 58 KC). Uprawniony jest zarzut, 
że Zamawiający nie może czynić ze swego prawa do ustalenia wzorca umownego użytku, który jest 
sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający formułuje jednostronnie warunki umowy). Takie 
działanie, zgodnie z art. 5 KC nie powinno być uważane za wykonywanie prawa, a w konsekwencji nie 
powinno korzystać z ochrony prawnej. Umowne regulacje nie mogą sprzeciwiać się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, co wynika wprost z przepisu art. 
353¹ KC. Zasada swobody umów stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na treść zasad współżycia społecznego składają się 
elementy etyczne i socjologiczne, kształtowane przez oceny moralne i społeczne. W niniejszym 
postępowaniu, w ramach pojęcia zasad współżycia społecznego na szczególną uwagę zasługują zasady 
sprawiedliwości kontraktowej, uczciwości kupieckiej, równej pozycji stron umowy. Zasady te znajdują 
zastosowanie w umowach wzajemnych, w tym też umowach w sprawie zamówień publicznych. Rażąco 
nierównomierne obciążenie wykonawcy ryzykiem kontaktowym należy uznać za niedozwolone na 
gruncie art. 353¹ KC w ramach kształtowania stosunków obligacyjnych, czemu rzetelny wykonawca 
musi się sprzeciwić. Powyższe implikuje nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zawierającej niedozwolone postanowienia, stosownie do treści art. 58 KC. Dodatkowo Zamawiający w 
art. 5 KC, w myśl którego nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 
Zamawiający wykorzystał swoją pozycję w strukturze zamówień publicznych narzucając rażąco 
niekorzystne dla potencjalnych wykonawców postanowienie umowy. Wobec powyższego, Odwołujący 
stoi na stanowisku, że zasadny należy uznać zarzut nadużycia prawa przez Zamawiającego w trakcie 
tworzenia projektu umowy. 
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Tak skonstruowany opis przedmiotu zamówienia narusza art. 7 ust. 1 i 3 art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 
31 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. Odwołujący jako podmiot profesjonalnie prowadzący działalność 
gospodarczą, realizujący inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej, a co za tym 
idzie, ubiegający się o zamówienia publiczne w tym zakresie, nie godzi się na konsekwencje 
uregulowania we Wzorze Umowy zakresu zamówienia i sposobu jego zmiany,  a tym samym 
wynagrodzenia wykonawcy. 
2. Żądania Odwołującego 
Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu wprowadzenie następujących zmian w OPZ i 
UW: 
  Dołączenie do SIWZ konkretnych danych w postaci ilości i dokładnego zakresu prac jakie mają 

zostać wyliczane przez Wykonawców w ramach roboty opisanych w OPZ rozdział III w 
szczególności w pkt. 13 i 14, tak aby oferty złożone w niniejszym postępowaniu były 
porównywalne. A także uzupełnieni e przedmiaru robót. 

 LUB 
 Wskazanie konkretnej, jednakowej dla wszystkich kwoty jaką mają przyjąć wszyscy Wykonawcy 

w cenie ofertowej i przedmiarze robót za roboty opisanych w OPZ rozdział III w szczególności w 
pkt. 13 i 14, a także wskazanie sposobu rozliczania tych kwot. 

 LUB  
 Wykreślenie w całości pkt 13 i pkt 14 w opisanych w OPZ rozdział III oraz wykreślenie pkt 18 ppkt 

5 SIWZ. 
 Modyfikację treści OPZ rozdział III 
  Usunięcie postanowienia § 3 ust. 2 pkt. 15) Wzoru umowy 
 Usunięcie postanowienia § 5 ust. 12  
 Modyfikację treści § 5 ust. 17  wzoru umowy, poprzez nadanie brzmienia: 
„ 1) dla robót występującym w kosztorysie ofertowym – na podstawie cen jednostkowych z 

kosztorysu ofertowego  z uwzględnienie wzrostu cen materiałów i robocizny , 
2) dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym 
a) dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu 

ofertowego przez interpolację z uwzględnienie wzrostu cen materiałów i robocizny,  
b) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w ppkt a), na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) kosztorysu szczegółowego 
sporządzanego w oparciu o KNR-y, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki cenotwórcze będą 
zgodne z wartościami opublikowanymi w SEKOCENBUD na moment wykonania kosztorysu. W 
przypadku gdy materiał nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę 
materiału na podstawie faktur zakupu. 
 Modyfikację treści § 7 poprzez dodanie ust. 2a o następującej treści ”w przypadku okoliczności 
wskazanych w § 7 ust. 2  pkt 5), 6), 8), 9), 10), 13), 14), 15), 16), możliwa jest zmiana umowy w 
zakresie wynagrodzenia umownego określonego w § 5 umowy. 

 

 

 



 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

 
III. ODBIÓR BEZUSTERKOWY 

1. Postanowienia WU budzące zastrzeżenia: 
§ 5 ust. 22 Wzoru Umowy: 

 

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie przez Wykonawcę bezusterkowego 
protokół odbioru. Oznacza to, że w przypadku nawach drobnych , niestotnych uwag wprowadzonych 
do protokołu, Wykonawca nie otrzyma należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 § 10 ust. 6 i 7  Wzoru Umowy: 

 

 Zamawiający w treści umowy nie wskazał jasno, że w przypadku nieistotnych wad, dokona 
odbioru końcowego. Dodatkowo uzależnił wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy od dostarczenia 
bezusterkowego protokołu odbioru. Jednocześnie w § 9 Wzoru Umowy zamawiający zastrzegł 
kare umowną za opóźnienie po upływie terminu umownego do dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Postanowienia umowne, przenoszą na Wykonawcę pełne 
ryzyko związane z każdym opóźnieniem w podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego, w tym opóźnieniem wynikającym z winy Zamawiającego oraz 
opóźnieniem wynikającym z wprowadzenie do protokołu odbioru zastrzeżeń Zamawiającego w 
postaci wad nieistotnych. Zatem Wykonawca mimo terminowego wykonania przedmiotu 
umowy jest narażony na brak wypłaty należnego wynagrodzenia, a dodatkowo może zostać 
obciążony nielimitowanymi karami umownymi za brak terminowego odbioru. 
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2. Przepisy prawa i orzecznictwo: 
W orzecznictwie podnosi się, że w sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót 
budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest 
zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym 
pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest 
zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 
ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 
uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione 
przy odbiorze. 
Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie 
mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej 
lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok Sądu 
Najwyższego z 7 marca 2013 r., II CSK 476/12). 
Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do 
czynności odbiorowych. Inwestor od dokonania odbioru robót może się uchylić, ale tylko 
poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i określonych w umowie, bądź przepisach prawa 
przyczyn, czyniących to zgłoszenie nieskutecznym.  
Orzecznictwo w tej mierze jest nawet bardziej liberalne - w wyroku z 22 czerwca 2007 r., V CSK 
99/07 (OSP 2009/1/7) Sąd Najwyższy zaaprobował pogląd, iż samo istnienie zapisu dokonanego 
przez wykonawcę w dzienniku budowy o gotowości do odbioru budynku, nakładało na 
inwestora obowiązek dokonania czynności odbiorczych. Z powyższego wynika, że wykonawca 
może wykazywać faktyczną datę zakończenia robót wszystkimi dokumentami, które dany fakt 
potwierdzają, nie tylko i wyłącznie protokołem odbioru końcowego robót. 
Stanowisko orzecznictwa jest w tym zakresie jednolite i wskazuje, że odmowa odbioru i zapłaty 
wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli roboty budowlane będą obarczone wadami na tyle 
istotnymi, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem. Odmowy odbioru, a w konsekwencji i zapłaty wynagrodzenia nie mogą 
uzasadniać nieistotne wady bądź usterki, a ich stwierdzenie uprawnia Zamawiającego jedynie 
do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi. Postanowienie, które uzależnia odbiór przedmiotu 
umowy od jego bezusterkowego wykonania skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od stanu 
idealnego dawałoby Zamawiającemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. 
Naruszałoby to równowagę między Zamawiającym a Wykonawcą, pozostawiając tego 
ostatniego w niepewności w zakresie wynagrodzenia, a także w opóźnieniu ze spełnieniem jego 
świadczenia. 
Uprawnienie Zamawiającego zawarte w § 5 ust. 22 uzależniające dokonanie zapłaty oraz 
wywiązanie się ze zobowiązania od usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy, nawet 
drobnych, nieistotnych i nie uniemożliwiających jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie 
mieści się w zakresie swobody kontraktowania wynikającej z art. 3531 k.c. oraz art. 5. k.c. 
Postanowienia Wzoru Umowy są nie tylko sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane 
wynikającą z art. 647 k.c., ale także narusza zasady współżycia społecznego. Należy wyraźnie 
wskazać, iż zgodnie z art. 647 k.c. dokonanie odbioru przedmiotu umowy o roboty budowlane 
od Wykonawcy jest jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego i Zamawiający nie 
może uchylić się od dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad/usterek nadających się do 
usunięcia, szczególnie jeżeli są one nieistotne. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wyrok 
Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2004r. (sygn. akt I CK 24/03) w którym stwierdzono, iż: „…jeżeli 
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Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, Inwestor obowiązany jest dokonać 
ich odbioru (art.647 kc). W dokumencie (protokole) z tej czynności, stanowiącym stwierdzenie 
spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń 
poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych 
wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 
uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (tak np. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7 poz.90).” Zatem 
odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane 
już po dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w 
świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy za 
wykonany. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że art. 647 kc. definiujący umowę o 
roboty budowlane stanowi o "odbiorze robót" a nie o "bezusterkowym" czy "bezwarunkowym" 
odbiorze robót. 
Stanowisko orzecznictwa jest w tym zakresie jednolite i wskazuje, że odmowa odbioru i zapłaty 
wynagrodzenia możliwa jest jedynie, jeżeli roboty budowlane będą obarczone wadami na tyle 
istotnymi, że przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem. Odmowy odbioru, a w konsekwencji i zapłaty wynagrodzenia nie mogą 
uzasadniać nieistotne wady bądź usterki, a ich stwierdzenie uprawnia Zamawiającego jedynie 
do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.  
Postanowienie § 5 ust. 22  i § 10 Wzoru Umowy  skutkuje naruszeniem równowagi między 
Zamawiającym a Wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności w zakresie 
wynagrodzenia, a także w opóźnieniu ze spełnieniem jego świadczenia, skutkującym 
możliwością naliczenia kar umownych, których limit nie został określony. 

 
3. Żądania Odwołującego 

Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiający dokonania zmiany treści Wzoru Umowy w następujący 
sposób: 

 Dokonanie modyfikacji treści § 5 ust. 22 pkt 2 Wzoru Umowy poprzez usuniecie słowa „bez 
zastrzeżeń”, tak aby przepis § 5 ust. 22 pkt 2 Wzoru Umowy uzyskał brzmienie: 
„zatwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego robót; a do faktury końcowej 
łącznie protokołu odbioru robót łącznie z dokumentacja powykonawczą. 
W przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu – oświadczenie 
Inżyniera Kontraktu, że dana faktura VAT Wykonawcy wraz z załącznikami jest zgodna pod 
względem merytorycznym z dokonanym przez Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę rozliczeniem 
rzeczowym i finansowym oraz, że spełnia warunki zabezpieczenia Zamawiającego pod kątem 
roszczeń wynikających z solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.” 

 Dodanie w treści § 10 Wzoru Umowy postanowienia „W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego w toku odbioru wad nieistotnych, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu 
umowy wyznaczając termin na usunięcie wad.” 
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IV. BRAK LIMITU KAR ORAZ KARY ZA OPÓŹNIENIE 
1. Postanowienia WU budzące zastrzeżenia: 

9 ust 1 pkt 1 ppkt a) i b)  

 
 
§ 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt l) 

Umowa nie zwiera klauzuli określającej górny limit kar umownych przy jednoczesnym 
zastrzeżeniu kar umownych za opóźnienie. Nakładając na tę problematykę wskazanymi w 
niniejszym odwołaniu postanowienia umowne dotyczące odbioru bezusterkowego, 
nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia oraz  fakt, że Zamawiający ogłosił 
przetarg w stanie epidemii, mając świadomość nieprzewidywalności scenariusza zdarzeń 
związanych z pandemią COVID-19 oraz dalszych, wynikających z tego stanu, konsekwencji 
społeczno-gospodarczych. W takiej sytuacji zastrzeżenie kar umownych bez określenia 
górnego limitu kar jest są nieetyczne, przenoszą pełnię ryzyka za każde opóźnienie na 
Wykonawcę jednocześnie nie limitując wysokości kar umownych.  Zdecydowanie należy 
uznać, ze Zamawiający wykorzystując swoją dominującą pozycję konstruuje postanowienia 
umowne sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. 
Dodatkowo jedna z kar umownych zastrzeżona w § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt b) została zdublowana 
z karą umowną zastrzeżoną w ppkt l).  Jednocześnie wysokość kary umownej zastrzeżonej  w 
ppkt l). jest w opinii Wykonawcy karą rażąco wygórowaną, gdyż stanowi 5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy co stanowi wartość ok 3 mln zł. 
Taka konstrukcja kary umownej wypacza jej charakter i cel, któremu ma służyć. Zwłaszcza, 
że w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzegł w umowie 
możliwość zastosowania wykonawstwa zastępczego. 
 
Biorąc pod uwagę poziom zysku wykonawców w granicach: ok. 2 %, jaki jest kalkulowany w 
obecnej sytuacji występującej na rynku budowlanym w Polsce, sama tylko kara zastrzeżona 
w ppkt l ). skonsumować może cały zysk wykonawcy. 
 
Z tych przyczyn przedmiotowe postanowienia Wzoru Umowy w zakresie dotyczącym kar 
umownych nie mieszczą w zakresie swobody kontraktowania, gdyż w sposób całkowicie 
nieuzasadniony naruszają rażąco równowagę stron umowy o roboty budowlane, odbiegając 
jednocześnie całkowicie od realiów ewentualnej szkody, która mogłaby powstać w wyniku 
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poszczególnych naruszeń. Odwołujący pragnie także wskazać, że za kilka miesięcy zacznie 
obowiązywać nowe Prawo Zamówień Publicznych, w którym ustawodawca jasno wytyczył 
kierunek w kształtowaniu treści umów o zamówienie publiczne, wskazując na obowiązek 
Zamawiającego do określenia górnego limitu kar umownych, a zastosowane w niniejszym 
postępowaniu klauzule umowne zakwalifikowała, jako abuzywne i zakazał ich stosowania. 
Zatem stanowisko Odwołującego jest zgodne ogólnie pojmowanym przez ustawodawcę 
kierunkiem prawidłowego kontraktowania zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie prawne  
Zgodnie z art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c., które zgodnie z ustalonym w literaturze i 
orzecznictwie poglądem mają zastosowanie do kar umownych, o których mowa w art. 483 § 
1 k.c., dłużnik – w niniejszym przypadku Wykonawca - ponosi odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, do którego doszło z jego winy. Tym 
samym co do zasady kary umowne za niedotrzymanie terminów umownych (czy to 
wykonania zamówienia, czy to usuwania wad) powinny być ukształtowane jako kary umowne 
za zwłokę, które jest opóźnieniem zawinionym. 
Oczywiście istnieje możliwość przyjęcia odpowiedzialności także w szerszym zakresie, 
jednakże stosownie do treści art. 473 § 1 kc. wymaga to sprecyzowania okoliczności, których 
taka rozszerzona odpowiedzialność miałaby dotyczyć. A wzór Umowy takich okoliczności nie 
precyzuje. O ile więc Zamawiającemu co do zasady przysługuje uprawnienie do 
wprowadzenia do wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego sankcji w postaci kar 
umownych, o tyle nie powinny mieć one charakteru kar za opóźnienie tj. niedotrzymanie 
terminów umownych bez względu na przyczynę opóźnienia, w skrajnych przypadkach także z 
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
Jest to w niniejszym przypadku o tyle prawdopodobne, że przedmiot zamówienia opisany jest 
w sposób niedostateczny (o czym mowa w treści odwołania).  Skomplikowany charakter 
przedmiotu zamówienia może mieć w sposób oczywisty wpływ na termin jego wykonania – z 
przyczyn zależnych nie od Wykonawcy, lecz od Zamawiającego, bądź też niezależnych od 
żadnej ze stron. Dlatego też tego typu postanowienia Wzoru Umowy nie mieszczą się w 
zakresie swobody kontraktowania wynikającej z art. 3531 kc. oraz art. 5 kc., gdyż naruszają 
zasady współżycia społecznego. 
Prawo zamówień publicznych poza konkretnymi pojedynczymi wskazaniami poza drobnymi 
wyjątkami, nie przewiduje odrębnych regulacji dotyczących kar umownych, w związku z tym 
na mocy odesłań zawartych w art. 14 ust. 1 i 139 ust. 1 Pzp należy w tych kwestiach stosować 
przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast w znowelizowanej Ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych  - obowiązującej od stycznia 2021 – zgodnie z art. 433 zastrzeżenie kar umownych 
za opóźnienie lub okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, stanowi 
klauzulę niedozwoloną. 
 
W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że choć odpowiedzialność dłużnika 
z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest 
uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, to jest uwarunkowana pozostałymi 
przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Kara umowna 
stanowi bowiem formę odszkodowania umownego i przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy, 
gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik ponosi odpowiedzialność.  
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Warto przytoczyć także uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyroku z 27 września 
2018 r., sygn. akt: I ACa 383/18: Jeśli chodzi o naruszenie prawa materialnego odnośnie do 
kary umownej – w tym przepisów art. 473 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c., art. 484 § 1 i 2 k.c. – 
należy przypomnieć, że przepisy te mają służyć przede wszystkim zaspokojeniu interesu 
wierzyciela, nieosiągniętego wskutek naruszenia zobowiązania. Nie mają jednak prowadzić do 
obciążenia dłużnika konsekwencjami wykraczającymi istotnie ponad ten interes. 
Kara umowna w głównej mierze spełnia funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Wynika to z 
tego, że w warunkach kontraktu kara umowna pozostaje czasami jedynym środkiem 
dyscyplinującym i motywującym wykonawcę dłużnika do wykonywania zobowiązania zgodnie 
z treścią umowy (KIO w wyrokach z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt: 113/13, 117/13). Należy 
jednak pamiętać, żeby zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem 
jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: Z karą rażąco 
wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji . 
W tym miejscu przywołać pragniemy także orzeczenie KIO 1601/18 „zaniechanie 
wprowadzenia górnego limitu kar umownych związanych z nienależytym wykonywaniem 
zamówienia w wysokości odpowiadającej co najwyżej wysokości zastrzeżonej kary umownej 
na okoliczność niewykonania zamówienia, co jest niezgodne z przepisami prawa, w tym art. 
471 k.c., art. 473 § 1 k.c. oraz art.  483 i 484 k.c., a także prowadzić może do 
nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego względem Wykonawcy i jest niezgodne z 
zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności, określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy pzp.”  
Izba uznała, że zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający określił w umowie wiele 
przypadków, które mogą powodować naliczenie kar umownych. Jakkolwiek zasadne jest 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to 
uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego 
wzbogacenia po stronie Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. W związku 
z powyższym Izba nakazała określenie limitu kar umownych, co umożliwi również 
wykonawcom ocenę ryzyk i należytą wycenę oferty. 
Zwracamy uwagę, że Zamawiający ogłosił przetarg w stanie epidemii, mając świadomość 
nieprzewidywalności scenariusza zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz dalszych, 
wynikających z tego stanu, konsekwencji społeczno-gospodarczych. W takiej sytuacji 
zastrzeżenie kar umownych przy górnym limicie kar umownych 100% jest są nieetyczne.  
Zdecydowanie należy uznać, ze Zamawiający wykorzystując swoją dominującą pozycję 
konstruuje postanowienia umowne sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. 
W realiach niniejszej sprawy uprawniony jest zarzut, że Zamawiający czyni ze swego prawa do 
ustalenia wzorca umownego użytek, który jest sprzeczny ze społeczno - gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy 
Zamawiający formułuje jednostronnie warunki umowy). Takie działanie, zgodnie z art. 5 KC nie 
powinno być uważane za wykonywanie prawa, a w konsekwencji nie powinno korzystać z 
ochrony prawnej. Zasada swobody umów stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze)stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na treść zasad 
współżycia społecznego składają się elementy etyczne i socjologiczne, kształtowane przez 
oceny moralne i społeczne. W niniejszym postępowaniu, w ramach pojęcia zasad współżycia 
społecznego na szczególną uwagę zasługują zasady sprawiedliwości kontraktowej, uczciwości 
kupieckiej, równej pozycji stron umowy. Zasady te znajdują zastosowanie w umowach 
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wzajemnych, w tym też umowach w sprawie zamówień publicznych. Rażąco nierównomierne 
obciążenie wykonawcy ryzykiem kontaktowym należy uznać za niedozwolone na gruncie art. 
353¹ KC w ramach kształtowania stosunków obligacyjnych, czemu rzetelny wykonawca musi 
się sprzeciwić. Powyższe implikuje nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zawierającej niedozwolone postanowienia, stosownie do treści art. 58 KC. Dodatkowo 
Zamawiający w art. 5 KC, w myśl którego nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Wobec powyższego, Odwołujący stoi na stanowisku, że za zasadny należy uznać 
zarzut nadużycia prawa przez Zamawiającego w trakcie tworzenia projektu umowy. 

3. Żądania Odwołującego: 
Odwołujący wnosi o nakazanie wprowadzenia następujących zmian w treści Wzoru Umowy: 

 Wprowadzenia we wzorze umowy w § 9 potanienia o treści: 
„łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może 
przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1” 

 Usunięcia postanowienia § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt l), gdyż kara umowna za tę okoliczność 
została już zastrzeżona w § 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt b). 

 Modyfikację treści potanienia Wzoru Umowy w § 9 ust. 1 pkkt a) i b). poprzez zmianę 
słowa „opóźnienie” na „zwłoka”, tak aby zmodyfikowane postanowienie § 9 ust. 1 pkt 
1 ppkt a) i b) otrzymało brzmienie: 
„a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 
0,01% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego”. 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i 
gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki, licząc od upływu uzgadnianego przez Strony terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad” 

 

 Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty 
podpisania umowy z wykonawcą gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad 
określonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., a także w zgodności z przepisami tej Ustawy.  
Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez Zamawiającego do ustalania warunków zamówienia, nie 
służy realizacji celów zakładanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych  
na konkurencję. Zniechęca wykonawców do uczestnictwa w takim postępowaniu, gdzie granice 
przedmiotu zamówienia, które przyjdzie im realizować nie zostały w sposób przewidywalny określone, 
a wykonawcę obarcza się nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. W warunkach tak 
prowadzonego postępowania, każdy z wykonawców będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne 
ryzyka, co może doprowadzić do złożenia nieporównywalnych ofert. Działania zamawiającego winny 
mieć charakter prokonkurencyjny, jak stanowi art. 29 ust. 2 ustawy P.z.p. Przedmiot zamówienia 
oznaczony, tak w SIWZ, jak i we wzorze umowy, powinien zostać dokładnie opisany. Powinien 
uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym 
także na umożliwienie oszacowania ceny oferty, w stosunku do oznaczonego przedmiotu zamówienia. 
(…). 
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Niewątpliwie z uwagi brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p., który podaje że opisu przedmiotu 
zamówienia należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty - 
pozostawienie w tym zakresie dowolności, czy niejednoznaczności stanowi naruszenie wskazań tej 
normy. Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać wszystkie informacje, mające wpływ na 
sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jeżeli nawet istnieje pewne ryzyko, co do zakresu robot - 
wykonawca powinien otrzymać informacje i dokumenty, pozwalające na przyjęcie założeń 
kalkulacyjnych ekonomiczności kontraktu za zaoferowaną cenę. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p. 
Zamawiający ma obowiązek przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, a zgodnie z art. 29 ust. 2 tej 
ustawy, zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję, który powinno się interpretować w ten sposób, że opis przedmiotu zamówienia 
powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem 
wszystkich istotnych czynników wpływających na nią. (…) (KIO 1607/16)..” 

W ocenie Odwołującego kwestionowane w niniejszy odwołaniu opis przedmiotu zamówienia w tym 
stanowiących jej integralną OPZ i WU zostały ukształtowane w sposób niezgodny z przepisami Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, zasadami współżycia społecznego oraz  przepisami KC. Zamawiający w 
sposób nieuprawniony oczekuje, aby całość ryzyka związanego z niezidentyfikowanym zakresem robót 
i wykonaniem pozostałych zobowiązań niezbędnych do wykonania zamówienia przejął na siebie 
Wykonawca. 

Takie ujęcie opisu przedmiotu zamówienia jest sankcjonowane w ramach najnowszego orzecznictwa 
Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądów Powszechnych. Należy w tym miejscu przywołać chociażby 
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 kwietnia 2016 roku (sygn. akt KIO 437/16) potwierdzony 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 roku (sygn akt XXIII Ga 675/16).  
Gdzie zanegowano dotkanie opisu przedmiotu zamówienia, w którym wskazano, że ewentualne 
zmiany na etapie realizacji, w stosunku do danych wskazanych przez Zamawiającego w PFU miałoby 
być ryzykiem obciążającym Wykonawcę. Jak wskazano w wyroku KIO  „Z uwagi na brak wiedzy co do 
zakresu zmian oraz ich wpływu na wartość wykonywanych prac oraz innych elementów związanych z 
realizacją zamówienia (np. czasu) obciążenie tym ryzykiem w całości wykonawcę nakazy uznać za 
niewłaściwe” 

Wskazane wyżej uchybienia jednoznacznie potwierdzają zarzut naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów wskazanych we wstępie odwołania. 

Jednocześnie mając na uwadze termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego na 
dzień 02.09.2020 g. 10 Odwołujący wskazuje, że wskutek działań Zamawiającego  wskazanych w 
niniejszym odwołaniu, Odwołujący pozostaje w niepewności, jakie zasady i szczegółowe metody 
wyceny należy zastosować przy konstruowaniu oferty, a w konsekwencji pozbawiony jest możliwości 
właściwej oceny tego ryzyka i skalkulowania go w swojej ofercie.  

Z uwagi na tą niepewność co do oferowanego zakresu świadczenia Wykonawcy nie mogą poprawnie 
skalkulować swojej oferty.   

Zgodnie z art. 9a ustawy terminy składania ofert powinny uwzględniać złożoność 
postępowania oraz czas niezbędny na sporządzenie oferty oraz konieczność odbycia wizji lokalnej i 
sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Odwołujący wnosi o nakazanie 
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Zamawiającemu przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na właściwe skalkulowanie 
oferty oraz na wprowadzenie zmian w ofertach wynikających z niniejszego odwołania. 

 

Mając na uwadze powyższe argumenty, należy dojść do wniosku, wniesienie niniejszego odwołania 
jest uzasadnione i konieczne, w związku z tym Odwołujący wnosi jak na wstępie. 

 

Załączniki: 

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 
2. KRS Odwołującego; 
3. potwierdzenie uiszczenia wpisu od odwołania; 
4. potwierdzenie wysłania kopii odwołania Zamawiającemu. 
        

         Z poważaniem  

 

Pełnomocnik Skanska 
S.A. 
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