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ZDM.26.20.2020.JL Gliwice, 17.08.2020  

Pani 

Małgorzata Rakowska 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17 A 

02-676 Warszawa 

nr kor.  ZDM.53483.2020  

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – 

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowalne (część po 

południowej stronie dworca PKP)”  

KIO 1877/20 

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

Zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie Wykonawcy wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesione 

w dniu 07.08.2020r. przez SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja 

„Solidarności” 173. 

Zamawiający informuje iż: 

- uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 2, 5 i 7 o treści o jakie 

wnosi Odwołujący w danym punkcie, 

-  uwzględnia odwołanie w zakresie istotności samych zarzutów nr 1 i 8 

jednakże modyfikuje zapisy według własnego uznania, 

- nie uwzględnia zarzutów nr 3, 4, 6, 9 i 10 w zakresach  o jakie wnosił 

Odwołujący ani w żadnych innych.  

 

Uzasadnienie: 

1. Zarzut Odwołującego – 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. 

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. 
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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 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie samego zarzut jednakże  

modyfikacja zapisów została dokonana według uznania Zamawiającego 

tj: 

W dniu 10.08.2020 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ 

w Rozdziale 20 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert pkt 1 w następującym zakresie: 

Kryterium "doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej": 

D - liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe w specjalności 

inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej 

D1 - przedział od 0 do 36 m-cy – 0 pkt. 

D2 – przedział od 37 do 72 m-cy – 5 pkt. 

D3 – przedział od 73 do 108 m-cy – 10 pkt. 

D4 – przedział od 109 do 144 m-cy – 15 pkt. 

Sposób liczenia według wzoru: D=(D1, D2, D3, D4) 

Kryterium "doświadczenie zawodowe kierownika robót w specjalności 

instalacyjnej": 

I - liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe w specjalności 

instalacyjnej 

I1 - przedział od 0 do 36 m-cy – 0 pkt.  

I2 – przedział od 37 do 72 m-cy – 5 pkt. 
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I3 – przedział od 73 do 108 m-cy – 10 pkt. 

I4 – przedział od 109 do 144 m-cy – 15 pkt. 

Uwaga: 

Doświadczenie zawodowe musi być wyrażone w całych miesiącach. 

Doświadczenie zawodowe nie może być mniejsze niż 36 miesięcy. 

Wykazanie doświadczenia zawodowego mniejszego niż 36 miesięcy 

spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodą z SIWZ. W przypadku 

wykazania doświadczenia zawodowego większego niż 144 miesięcy 

wykonawca otrzyma 15 punktów. 

Zaoferowanie doświadczenia zawodowego dłuższego niż 144 miesięcy nie 

będzie dodatkowo punktowane. 

Sposób liczenia według wzoru: D=(D1, D2, D3, D4) 

Zmiany zostały opublikowane zgodnie z postanowieniami ustawy PZP. 

Pozostałe zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian. 

Zamawiający dodatkowo w odpowiedzi na odwołanie Mostostal Zabrze 

S.A. w zakresie pkt 2 c) doprecyzował zapis wskazany przez Odwołującego 

tj.  

Treść dotychczasową w brzmieniu: Kryterium "doświadczenie zawodowe 

kierownika budowy w specjalności instalacyjnej", zmieniono na: Kryterium 

"doświadczenie zawodowe kierownika robót w specjalności instalacyjnej". 

 

2. Zarzut Odwołującego – naruszenie: 

1) 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, 

2) 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 
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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. Czynności 

Zamawiającego, należy zakwalifikować jako sprzeczne 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, są w zatem 

w konsekwencji nieważne z mocy art. 58 § 1 kc. 

Odwołujący wnosi o:  

• Dołączenie do SIWZ konkretnych danych w postaci ilości i dokładnego 

zakresu prac jakie mają zostać wyliczane przez Wykonawców w ramach 

robót 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 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów i modyfikuje 

Opis Przedmiotu Zamówienia w rozdział III pkt 13 i 14 wprowadzając 

następujące zapisy: 

W kosztorysie ofertowym Wykonawcy winni założyć łączną kwotę 

150.000,00 zł brutto na potrzeby zabezpieczenia wskazanych w OPZ 

w pkt 13 i 14 czynności będących po stronie Wykonawcy. W kosztorysie 

ofertowym zostaną dodane odpowiednie pozycje celem zabezpieczenia 

odpowiedniej kwoty przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy sytuacje opisane w pkt 13 i 14 nie zaistnieją, 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu otrzymania 

zapłaty w tym zakresie we wskazanej wysokości. W przypadku, gdy 
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wydatkowana kwota będzie niższa Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

jedynie za koszty faktycznie poniesione wskazane na fakturach. W 

przypadku, gdy wydatek przekroczy założoną kwotę, różnica zostanie 

uregulowana zgodnie z fakturami przedłożonymi przez Wykonawcę. 

Zamawiający przygotowując OPZ wskazał w pkt 13 i 14 zdarzenia przyszłe 

i niepewne, gdyż z dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego nie 

wynika, iż sytuacje takie mogą mieć miejsce. Do prac opisanych w pkt 13 

zaliczyć należy m. in.: oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych 

polegające na wykryciu przedmiotów, ich identyfikacji względem 

zagrożenia, następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu ich za pomocą 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Przebieg 

ww. prac winien zostać dokumentowany, a po ich zakończeniu należy 

uzyskać Certyfikat Czystości Terenu, opatrzony w spis wykrytych 

przedmiotów niebezpiecznych, włącznie z ich lokalizacją za pomocą 

współrzędnych GPS oraz dokumentacją fotograficzną. 

Do prac opisanych w pkt 14 zaliczyć należy m. in.: eksplorację szkieletów 

w grobach lub jamach grobowych, zasypki piaskowe z zagęszczeniem 

wykopów archeologicznych, wykonanie obligatoryjnej dokumentacji 

z przeprowadzonych badań (opisowej,  pomiarowej i fotograficznej) 

zatwierdzonej przez właściwy organ administracji, dokumentacja szkieletów 

w grobach lub jamach grobowych, analizy  antropologiczne. 

 

3. Zarzut Odwołującego – naruszenie: 

1) 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. 

2) 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 
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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. 

Odwołujący wnosi o:  

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.” 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „bez zastrzeżeń” 

z wzoru umowy. 

 

4. Zarzut Odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• Dodanie w treści § 10 Wzoru Umowy postanowienia „W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru wad nieistotnych, 



Strona 7 z 12 

Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy wyznaczając termin na 

usunięcie wad.” 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie postanowienia mówiącego 

o odbiorze przy stwierdzeniu przez Zamawiającego wad nieistotnych. 

 

5.  Zarzut odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• Wprowadzenia we wzorze umowy w § 9 postanowienia treści: 

„łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego 

w § 5 ust. 1.” 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie powyższego zarzutu 

w części, o którą wnosi w tym przypadku Odwołujący i wprowadza do 

wzoru umowy w §9 ust 4 treść: „4. Łączna wysokość kar umownych 

naliczana przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% wartości 

wynagrodzenia brutto opisanego w §5 ust 2.” 

 

6. Zarzut Odwołującego – naruszenie 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 
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niezależnie od tego, czy Wykonawca będzie ponosił winę za 

niedotrzymanie przedmiotowych terminów oraz rażąco wygórowanych 

i braku górnego limitu kar. 

Odwołujący wnosi o:  

• 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). 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia § 9 ust. 1 

pkt 1 ppkt l), gdyż sytuacja opisana w §9 ust. 1 pkt. 1 ppkt b) dotyczy 

naliczenia kary za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

i w okresie rękojmi i gwarancji, natomiast zapis w ppkt l dotyczy sytuacji 

naruszenia obowiązku usuwania wad uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego. 

Zamawiający przychyla się do wniosku odwołującego w kwestii 

wysokości kary i zmienia zapis § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt l) w sposób 

następujący: „w przypadku naruszenia obowiązku usunięcia wad 

wskazanych w §10 ust. 8 lub 9 – w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.” 

 

7. Zarzut Odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• Modyfikację treści postanowienia Wzoru Umowy w § 9 ust. 1 pkkt 

a) i b). poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”, tak aby 
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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” 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie powyższego zarzutu w 

części, o którą wnosi w tym przypadku Odwołujący i wyraża zgodę na 

zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” i modyfikację zapisów 

wzoru umowy w §9 ust. 1 pkkt a) i b)  zgodnie ze wskazaniem 

Odwołującego. 

 

8.  Zarzut Odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• Usunięcie postanowienia § 3 ust. 2 pkt. 15) Wzoru umowy 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający uwzględnia odwołanie w zakresie samego zarzut jednakże  

modyfikacja zapisów została dokonana według uznania Zamawiającego 

tj: 

Na potrzeby przygotowania wyceny oferent winien w kosztorysie 

w odrębnej pozycji wskazać utrzymanie placu budowy w czasie określonym 
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umową, do którego należy doliczyć koszty przedłużenia utrzymania placu 

budowy na 3 miesiące.  

Dodatkowo, na potrzeby przyszłych rozliczeń, w wypadku przedłużenia 

umowy, oferent winien przedstawić odrębną szacunkową kalkulację za 1 

miesiąc dla okresu powyżej 3 miesięcy przedłużenia terminu wykonania 

umowy.  

W przypadku przedłużenia terminu umowy o okres dłuższy nic 3 miesiące 

Wykonawcy zostaną zwrócone środki zgodnie z przedłożoną co miesiąc 

kalkulacją faktycznie poniesionych przez Wykonawcę kosztów, 

potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

 

9. Zarzut Odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• Usunięcie postanowienia § 5 ust. 12 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.  

Przedmiotowy zapis jest konsekwencją wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego, z których wynika, iż w przypadku zawierania umowy 

z terminem wykonania powyżej 12 miesięcy wprowadzenie zmian 

związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia lub całkowitej wartości 

umowy skutkuje dokonaniem zmian w budżecie miasta Gliwice lub 

Wieloletniej Prognozie Finansowej - wówczas Zamawiający może zawrzeć 

aneks do umowy dopiero po wprowadzeniu tych zmian do budżetu, który 

jest uchwalany na sesji Rady Miasta. Jest to standardowa procedura 

w przypadku wydatkowania środków przez Jednostki budżetowe. 
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10. Zarzut Odwołującego – naruszenie 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. 

Odwołujący wnosi o:  

• 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. 

• 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. 

Stanowisko Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
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Zaproponowane przez Odwołującego zapisy §5 ust. 17 wzoru umowy 

odnoszą się do przepisów mających wejść w życie w styczniu 2021 roku 

i na chwilę obecną nie są obowiązującymi.  

W opinii Zamawiającego zapis §5 ust 2 w brzmieniu zawartym w umowie 

wyczerpuje wskazane przez Odwołującego okoliczności. W ramach 

wynagrodzenia Wykonawca ma wykonać roboty budowlane zgodnie 

z dokumentacją zawartą w SIWZ. Jedyne zmiany związane ze zmianą 

wynagrodzenia Wykonawcy zostały opisane we wzorze umowy w §5 ust. 

15 i §3 ust. 2 ppkt 15 (wyjaśnionego powyżej). 

Wskazane przez odwołującego zapisy §7 ust. 2 pkt 5), 6), 8), 9), 10), 13), 

14), 15), 16) mogą skutkować jedynie robotami dodatkowymi lub 

zamiennymi, dla których zmiany wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy 

w tym zakresie zostały przewidziane.  

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność modyfikacji w zakresie 

wskazanym przez odwołującego. 

Anna Gilner 
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