
 
Do § 2 Termin realizacji 
 
Pytanie: „Czy terminy wskazane w § 2 są niezależne od tego kiedy rozpocznie się realizacja 
robót? 
Wskazanie, że rozpoczęcie realizacji przypada na dzień zawarcia umowy nie oznacza jeszcze, 
że termin został określony, bo nie wiadomo kiedy w efekcie dojdzie do podpisania umowy. 
Nadto realizacja robót nie może rozpocząć się z chwilą podpisania umowy, gdyż to 
Zamawiający ma obowiązek przekazania frontu robót, bez czego do rozpoczęcia realizacji nie 
dojdzie. 
Biorąc przy tym pod uwagę, że termin na wykonanie zamówienia jest krótki (31 sierpnia 
2011) a także zastrzeżenie kar za opóźnienie (nie zwłokę), podjęcie się realizacji takiego 
zadania jest w ocenie wykonawcy obarczone ryzykiem. 
Z uwagi na powyższe, zdaniem Wykonawcy, czas realizacji powinien być wskazany w 
miesiącach licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może mieć trudności z 
dotrzymaniem terminów realizacji wskazanych jako sztywne daty dzienne niezależnie od tego 
kiedy zostanie wprowadzony na teren budowy gdyż nie wiadomo, w chwili składania ofert 
kiedy umowa zostanie zawarta. 
 
 
Odpowiedź do § 2  
 
Terminy wskazane w § 2 są niezależne od tego kiedy rozpocznie się realizacja robót.  
Terminy realizacji wskazane jako sztywne daty dzienne muszą być zachowane. 
Harmonogram demontażu węzłów już jest ustalony z Spółką, która demontuje swoje 
urządzenia, poza tym musi być zachowana ciągłość dostawy energii cieplnej. W tym 
wypadku dochodzi do zmiany dostawcy energii cieplnej. 
 
 
Prosimy o potwierdzenie przez  Zamawiającego, że jeżeli podpisanie umowy i przekazanie 
frontu robót nastąpi później niż np. do dnia 10 czerwca 2011 to termin zakończenia ulegnie 
odpowiedniemu przedłużeniu. 
 
Odpowiedź. 
 
Termin podpisania umowy nastąpi przed 10 czerwca. 
 
Do § 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
Pytanie: 

1) Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zawarte w ust. 2 par 4 
stwierdzenie iż rozliczenie nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. termin „zakończenie 
inwestycji” odnosi się i dotyczy i jest tożsame z wykonaniem przedmiotu umowy, o 
którym mowa w ust. 1 par 4 umowy tj. robót opisanych w par 1 umowy? Mylące jest 
wskazanie w ust. 1 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy a następnie – 
ust. 2 używanie innego nazewnictwa na określenie – zdaniem Wykonawcy – tego 
samego stąd prośba o potwierdzenie lub wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 



2) W związku ze wskazaniem w ust. 2 par 4, że faktura będzie wystawiona na podstawie 
komisyjnego protokolarnego odbioru, Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy 
lub o potwierdzenie przez Zamawiającego terminu, w jakim dokona odbioru 
końcowego (przeprowadzi tj. zakończy czynności tego odbioru). Dokonanie odbioru 
jest zgodne z art. 647 kc obowiązkiem inwestora (tu Zamawiający), zatem jest w pełni 
uzasadnione oczekiwanie Wykonawcy, na wprowadzenie terminu na wykonanie tego 
obowiązku wykonawca wnosi o potwierdzenie, że czynności te Zamawiający 
zakończy w terminie 7 dni od wezwania przez Wykonawcę do dokonania odbioru. 
Wobec czego proponujemy dodanie zdania drugiego w ust. 2 par 4 w brzmieniu 
następującym: „Zamawiający zakończy wszelkie czynności odbioru końcowego w 
terminie nie dłuższym niż 7 licząc od dnia wezwania przez Wykonawcę do dokonania 
tego odbioru”. 

 
Do § 7, Kary umowne 
 
Pytania: 

1) Z uwagi na to, że opóźnienie, na wypadek którego została zastrzeżona kara umowna, 
stanowi każde przekroczenie terminu, nawet z przyczyn za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby „opóźnienie”, o 
którym mowa w par. 7 projektu umowy, zostało zamienione na „zwłokę”? 

2) Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu dla wszystkich kar umownych 
na poziomie np. 30% wynagrodzenia netto? Skoro Zamawiającemu przysługuje prawo 
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego limit kar, to czy Zamawiający 
wyraża zgodę aby na zasadzie równości stron prawo takie było zastrzeżone również 
dla Wykonawcy? 

 
Odpowiedź: 
 
Nie wyraża zgody. 
 
Do § 8 Odstąpienie  od umowy  
 
Pytania: 
 

1) czy Zamawiający dopuszcza, biorąc pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące odstąpienia jak również w świetle ostatnich zmian ustawy Prawo zamówień 
publicznych zezwalających na wykluczenie wykonawcy, z którym Zamawiający od 
umowy odstąpił, doprecyzowanie zapisów dotyczących odstąpienia, o których mowa 
w § 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, oraz ust. 8 par 8? 

 
Odpowiedź: 
Nie wyraża zgody. 
 

2) Czy Zamawiający potwierdza, że procedura wzywania Wykonawcy do poprawienia 
wadliwie wykonywanych robót, o której mowa w ust. 5 par 8, poprzedzająca 
odstąpienie od umowy, a także zastrzeżone tam skutki (tj. odstąpienie i powierzenie 
poprawienia lub dalszego wykonywania zamówienia innemu wykonawcy) to skutki, 
które mogą być stosowane jako alternatywa rozłączna? 
Brzmienie przepisu art. 636 kc przewiduje w tym wypadku albo odstąpienie albo 
wykonawstwo zastępcze; nie jest możliwe stosowanie tych uprawnień łącznie, zatem 



Wykonawca wnosi o skorygowanie tej klauzuli i dostosowanie jej brzmienia do 
obowiązującego przepisu, poprzez dodanie w ostatnim zdaniu ust. 5 par 8, po słowach 
„ od umowy odstąpić” spójnika rozłącznego „albo”. 
 
Odpowiedź: 
Nie wyraża zgody na skorygowanie. 
 

3) Czy Zamawiający potwierdza, że skorzystanie przez Zamawiającego z prawa 
odstąpienia będzie zawsze poprzedzone procedurą wzywania Wykonawcy ( w razie 
wykonywania robot wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową), o której mowa w ust. 
5 par 8, w tym dotyczy przypadków określających podstawy odstąpienia wskazanych 
w par 8 ust. 1 pkt 1.2.? 

 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że odstąpienie ma na celu zakończenie trwania stosunku 
zobowiązaniowego, jako rodzaj dolegliwości za nienależyte wykonywanie umowy ale w 
odniesieniu do naruszeń o charakterze skonkretyzowanym a nie ogólnym, jak podano w ust.2 
§ 8 ( w tym art. 636 w zw. Z 656 kc ma jedynie charakter ogólnej normy, które w ramach 
konkretnego zobowiązania umownego powinna zostać skonkretyzowana przez wskazanie 
przypadków w jakich z prawa tego można skorzystać). Wnosimy o wskazanie konkretnych 
przypadków, w których Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia ale po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy z zastrzeżeniem terminu do poprawienia wykonywania robót 
(przyspieszenia tempa prac); 
 
Odpowiedź: 
Konkretne przypadki, w których Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia ale po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy  są już bardzo precyzyjnie określone w SIWZ oraz 
umowie, która jest integralną częścią SIWZ. 
 
Do § 9 
 
Pytania: 
1) Czy Zamawiający dopuszcza, w sytuacjach w których będzie to technologicznie 
uzasadnione, aby termin na usuwanie wad i usterek był dłuższy niż 14 dni jeżeli jest to 
konieczne z w/w powodów? Jeżeli tak to wykonawca proponuje wprowadzenie do par 9 ust. 2  
oraz ust. 9 następujących zmian: 
W ust. 2 w zdaniu pierwszym, po słowach „w terminie 14 dni” dodać słowa: „ lub innym 
technologicznie uzasadnionym terminie” i dalej bez zmian. 
W ust. 9 w zdaniu pierwszym: proponujemy skreślenie słów: „ w terminie 14 dni od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie” i wstawienie w to miejsce słów: „ w 
terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w zależności od przypadku” i dalej bez zmian. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje termin. 
 
2) Czy w związku z przedłużeniem biegu gwarancji w związku z naprawami dokonywanymi 
w ramach gwarancji przez Wykonawcę (par 9 ust. 2 zdanie ostatnie), Zamawiający wyraża 
zgodę aby bieg okresu gwarancji niezależnie od ilości i czasu trwania napraw i wymian, 



wygasł najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym zgodnie z umową gwarancja 
powinna się zakończyć? 
W przypadku niniejszego projektu, czas na naprawy jest ściśle określony (lub będzie 
określony między stronami), zatem 6 miesięcy wydłużenia okresu gwarancji w takich 
przypadkach powinno w pełni zabezpieczać interesy Zamawiającego; wnosimy o wyrażenie 
zgody na wprowadzenie takiego ograniczenia, gdyż ma to również znaczenie dla dokonania 
wyceny kosztów, jakie Wykonawca musi przewidzieć w okresie gwarancji, a które kalkuluje 
w cenie; 
 
Odpowiedź: 
Nie wyraża zgody. 
 
3) Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie z umowy zapisów o rękojmi tj. skreślenie ust. 7 i 
8 par 9 umowy? 
Wyłączenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes 
zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a Wykonawca nie będąc 
dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą 
cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad 
przedmiotu gwarancji. W profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia 
związane z wadliwością świadczenia korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko 
sięgając po uprawnienia z rękojmi, stąd wniosek Wykonawcy o uwzględnienie tego postulatu. 
 
Odpowiedź: 
Nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Z uwagi na wymogi korporacyjne obowiązujące u Wykonawcy, które przewidują konieczność 
wprowadzenia limitów zarówno kar umownych jak i odpowiedzialności odszkodowawczej a 
także z uwagi na to, że brak takich klauzul znacznie podnosi koszty realizacji inwestycji co 
Wykonawca zmuszony jest uwzględnić w kalkulowanej cenie, poprzez wycenę tego ryzyka, 
wykonawca wnosi o rozważenie wprowadzenia limitu odpowiedzialności wykonawcy w 
odniesieniu do wszystkich szkód jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, na 
poziomie procentowo określonej stawki w odniesieniu do wartości wynagrodzenia netto . 
proponujemy wprowadzenie następującej klauzuli: 
 
„Ł ączna odpowiedzialność Wykonawcy będąca w związku lub wynikająca z niniejszej 
Umowy niezależnie od podstawy prawnej dochłodzonego roszczenia ( w tym w szczególności 
z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, kar umownych, zastępczego wykonania 
itp.), ograniczona jest do (np.) 100 % wynagrodzenia netto. 
Przy tym, Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za bezpośrednie straty, w szczególności 
wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie, następcze, incydentalne, 
następstwa przerw w pracy, koszty odsetek lub inne koszty finansowe, utratę informacji 
danych; odszkodowania, kary lub inne świadczenia płacone przez Zamawiającego osobom 
trzecim. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności ograniczyć nie można, w 
tym, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli. 


