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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 3 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach”    

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) odpowiadając na pytania 
Wykonawców Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ): 
 
Pytanie 1: 
Zastrzeżenia co do wzoru umowy: 

I. W § 3 pkt 2 umowy Zamawiający  zastrzega sobie prawo do żądania, w terminie 5 dni 
roboczych od daty przedłożenia do akceptacji, korekty kosztorysu, o którym 
mowa w ust. 1, w zakresie jego niezgodności z postanowieniami Umowy i/lub                 
w zakresie cen poszczególnych pozycji, w przypadku, gdy wskazane w nich 
wartości pozycji wyszczególnionych elementów rozliczeniowych odbiegać będą w 
sposób istotny od cen rynkowych i jego ponownego przedłożenia Zamawiającemu 
i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji w dodatkowym terminie 5 dni roboczych. Za 
istotne odstępstwo od cen rynkowych Zamawiający uznaje w szczególności 
sytuację, w której dana pozycja kosztorysu przekracza o więcej niż 30% poziom 
ceny ustalony przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ustalonych wg 
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD                  
z kwartału poprzedzającego datę sporządzenia kosztorysu. Natomiast  w SWZ 
pkt XVI. pkt 1 i 10  Zamawiający określił zarówno cenę oferty jak i wynagrodzenie 
przyjmując wynagrodzenie ryczałtowe.   
 
W wyroku z dnia 29 marca 2011 (syg. KIO 560/11) Krajowa Izba Odwoławcza 

(dalej KIO) stwierdziła, że "kosztorys ofertowy, jeżeli jest załączony do oferty, 

powinien odpowiadać przedmiarom - jednak, o ile w SIWZ nie zostanie mu 

nadana szczególna ranga, to przy wynagrodzeniu ryczałtowym kosztorys 

ofertowy nie wpływa na zakres zobowiązania. Zasadą jest, że wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie prace konieczne do wykonania zamówienia [...]."  

Z uwagi na wprowadzenie do umowy wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający 

nie może dążyć do zmiany wysokości wynagrodzenia (oceny wartości 

poszczególnych elementów rozliczeniowych) poprzez kwestionowanie cen 

przyjętych przez Wykonawcę oszacowanych przy określeniu wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

Ponadto, Zamawiający uzurpuje sobie kontrole wskaźników cenotwórczych 

ustalonych według stawek średnich lub stawek najczęściej występujących wyd. 

SEKOCENDUD z kwartału poprzedzającego datę złożenia kosztorysu, natomiast 

Wykonawca szacując wartość  oferty zgodnie z pkt XVI. ppkt 5 SWZ   jest 

zobowiązany przyjąć ceny z chwili składania oferty (zawarcia umowy). 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wykreślenie  zapisu § 3 pkt 2  

umowy  



  

ewentualnie o zmianę zapisu § 3 pkt 2 poprzez dostosowanie wzorca umowy 

do warunków SWZ i wprowadzenie mechanizmu kontroli w oparciu o ceny 

rynkowe z daty podpisania umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie.  
Ponadto Zamawiający, wyjaśnia iż celem zapisu § 3 ust. 2 umowy nie jest modyfikowanie 
przez Zamawiającego ustalonego w toku postępowania przetargowego wynagrodzenia 
wykonawcy – gdyż to, jak zostało podkreślone także w pytaniu, ma charakter ryczałtowy. 
Umowa, a także ustawa Prawo zamówień publicznych, przewidują mechanizmy zmiany 
wynagrodzenia – m.in. w konsekwencji poszerzenia lub zawężenia zakresu przedmiotu 
umowy. Kosztorys,    o którym mowa jest w § 3 służy celom takowych zmian  i stanowi dane 
wyjściowe do ustalenia wymiaru wynagrodzenia, które Wykonawca otrzyma  z tytułu 
wykonywania dodatkowego zakresu prac  lub o które to wynagrodzenie  zostanie 
pomniejszone, w skutek  pomniejszania zakresu prac. Nieuprawnione jest więc  twierdzenie, 
jakoby kosztorys miał mieć bezpośredni wpływ na cenę ofertową- wynagrodzenie 
wykonawcy ma charakter ryczałtowy i w przypadku niedokonania  zmian w zakresie 
przedmiotu umowy, zostanie ono uregulowane w kwocie ujawnionej – na skutek oferty - w 
umowie stron. 
 

Pytanie 2: 
 

II. W § 4  pkt 1 ppkt 32 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek „ponoszenia 

wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody, będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także 

będące następstwem nienależytego zabezpieczenia placu budowy, które to 

szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; ponoszenie 

pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami”  

Zapisy te obostrzone zostają przez obowiązki z § 4 pkt 29, 30,31, 13, 7 umowy. 
 
Z uwagi na zawartość SWZ tj. brak informacji pozwalających na zdefiniowanie 
ewentualnych potrzeb Wykonawcy co do użyczenia nieruchomości sąsiednich, 
ustalenia dróg dojazdowych, utrzymania dostępu mediów, ewentualnych instalacji 
kolizyjnych przebiegających przez nieruchomość Wykonawca wnosi: 
 
1.  o rozszerzenie  § 5 poprzez nałożenie na Zamawiającego  obowiązku:  
- przygotowania prawidłowej dokumentacji budowlanej, technicznej i wykonawczej 
w sposób zapewniający, spełnienie warunków wskazanych w paragrafie &4 ust. 
31; prawa budowlanego i przepisów związanych w tym w szczególności 
warunków technicznych. 
2. Uzupełnienie § 5 poprzez dodanie ust. 2 o treści  „Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązku  przygotowania dokumentacji budowlanej; 
technicznej i wykonawczej w sposób zapewniający, spełnienie warunków 
wskazanych w paragrafie &4 ust. 31; prawa budowlanego i przepisów związanych 
w tym w szczególności warunków technicznych.” 
 
3.Ponadto Wykonawca wnosi by Zamawiający załączył do oferty pełną 
dokumentację budowlaną; technicznej i wykonawczą, mapy nieruchomości, dane 
właścicieli nieruchomości sąsiednich, informacje o przebiegu linii przesyłowych i 
urządzeń  w sposób umożliwiający  ocenę czy Wykonawca jest w stanie 
wywiązać się z obowiązków nałożonych przez § 4 umowy. 



  

 
4.Wobec powyższego Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu składania ofert 
celem zapoznania się z pełna dokumentacją dot. zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. Zamawiający 
zamieścił całość posiadanej dokumentacji projektowej przekazanej przez projektanta. 
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 
19.04.2022r. do godz.10.00 
 
Pytanie 3: 
 

III.  Z uwagi na brak prawidłowej informacji co do zakresu robót określonej w SWZ oraz 

braku informacji o ewentualnych kolizjach sąsiedzkich, drogach dojazdowych, 

punktach ujęcia energii elektrycznej, informacji geologicznej i map przebiegu 

sieciowych dot.  mediów Wykonawca wnosi o wykreślenie § 9 pkt 4 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 4: 
IV.  Zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych: 

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych 
i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli 
spełniają one łącznie następujące warunki: 
a) określają rodzaj i zakres zmian, 
b) określają warunki wprowadzenia zmian, 
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 
 
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o 
których mowa w pkt 1, lub 
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy, lub 
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1; 

 
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o dostosowanie § 18 pkt 2 umowy 

do obowiązującego prawa celem wprowadzenia wiążącej strony klauzuli 

waloryzacyjnej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie.  
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia (waloryzacji umowy) uregulowane są w art. 439 ustawy Pzp, i dotyczą 



  

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 
miesięcy. 

 

Pytanie 5: 

V. W § 10 pkt 6 Zamawiający określił limit usług i robót, które mogą zostać zaniechane, 

który nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §9 ust. 1 Umowy. Limit nie dotyczy robót zamienianych. W § 9 pkt 4 określił 

sposób obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku robót zaniechanych.  

 
W ten sposób Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia wynagrodzenia 
ryczałtowego wykonawcy o 20%. 
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (I 
GSK 336/18) „Określenie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako ogólną 
informację o przedmiocie zamówienia, przedstawioną w sposób zrozumiały dla 
wszystkich zainteresowanych. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia 
należy do wyłącznych uprawnień oraz obowiązków zamawiającego i jest jedną z 
najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem ogłoszenia o 
zamówieniu, ponieważ wskazuje na rzeczywiste potrzeby zamawiającego. 
Odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb zamawiającego umożliwia wykonawcy 
obliczenie ceny oferty. Zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców 
zapewnia, że wszyscy wykonawcy rozumieją opis przedmiotu zamówienia tak 
samo”. 
Zatem to na Zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wymagań 
dotyczących przedmiotu zamówienia – zakresu podstawowego – tak szczegółowo 
i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować, czego 
zamawiający oczekuje i jaki zakres robót obejmuje cena oferty. 
 
Ponadto, Zamawiający nie może stracić z pola widzenia, że zapis § 10 pkt 6 
umowy budzi wątpliwości co do zgodności z prawem przeprowadzenia 
postępowania przetargowego. 
 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości podejmowało problematykę  „istotnej” 
(niedopuszczalnej) zmianę umowy polegającą na znacznym ograniczeniu jej 
zakresu. Przykładowo w wyroku z 7.09.2016 r., C-549/14, Finn Frogne A/S v. 
Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, EU:C:2016:634, TS 
wskazał że, zmiana elementów zamówienia polegająca na znacznym 
ograniczeniu jego przedmiotu może skutkować udostępnieniem go większej 
ilości podmiotów gospodarczych. Skoro bowiem ze względu na początkowe 
zamówienie miało taki zakres, że tylko niektóre przedsiębiorstwa mogły 
przedstawić swój wniosek o dopuszczenie do przetargu czy też swoją ofertę, 
znaczne ograniczenie przedmiotu tego zamówienia może skutkować tym, że 
zainteresuje ono również mniejsze podmioty gospodarcze. Ponadto, ze 
względu na to, że minimalne zdolności wymagane w przypadku konkretnych 
zamówień muszą, zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2004/18, być 
związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego, ograniczenie 
jego przedmiotu może spowodować proporcjonalne ograniczenie wymogów 
stawianych zainteresowanym oferentom i kandydatom”. 
Zdaniem Wykonawcy możliwą zmianę przedmiotu zamówienia o 20% można 
traktować jako zmianę znaczną.  
 
Ponadto  Wykonawca wskazuje, że ustawodawca w art. 433 pkt 4 pzp zawarł 
zakaz wprowadzania tak sformułowanego jak w § 10 pkt 6 zapisu umowy 
dotyczącego zakresu zamówienia. 
 
Urząd Zamówień publicznych w komentarzy do art. 433 pkt 4 pzp   uznaje zakaz 
wprowadzenia do umowy zapisów związanych z możliwością ograniczenia 
zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości 
lub wielkości świadczeń stron.  

https://sip.lex.pl/#/document/522192715?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67466752?unitId=art(44)ust(2)&cm=DOCUMENT


  

UZP uznaje, że co do zasady istnieje możliwość ograniczenia zakresu 
zamówienia przez zamawiającego, jeżeli zamawiający w dokumentach 
zamówienia określił minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron.  
We wzorze umowy ani specyfikacji zamówienia Zamawiający uznaniowo traktuje 
kwestię ograniczenia zakresu i wartości zamówienia. 
 
Wobec powyższego Zamawiający wnosi o skreślenie § 10 pkt 1 i 6 a umowy, 
ewentualnie o dostosowanie zapisów umowy do stanu zgodnego z prawem 
przy uwzględnieniu treści art. 433 pzp, oraz orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości dot.  możliwości zaniechanie robót zgodnie z którym 
ograniczenie wielkości zamówienia nie może dotyczyć istotnej zmiany 
wielkości zamówienia z uwagi na krąg podmiotów. Zdaniem Wykonawcy 
ograniczenie wartości i wielkości zamówienia nie może przekraczać  2% 
wartości zamówienia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 6: 

VI.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w sposób szczegółowy określił w 

szczególności przedłożył pełną dokumentację techniczną, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie inne 

dokumenty konieczne dla wykonania przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji, przekazanej przez projektanta. 

 

Pytanie 7: 
VII. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy 

lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy przewidują postępowanie w powyższym przypadku. 

 

Pytanie 8: 
VIII. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały 

lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym 

przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym 

wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 

robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek 

zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy przewidują postępowanie w powyższym przypadku. 

 

Pytanie 9: 
IX. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ                

i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 



  

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy przewidują postępowanie w powyższym przypadku. 

 
Pytanie 10: 

 

X. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dokumenty umożliwiające realizację inwestycji. 

 

Pytanie 11: 
 

XI. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dokumenty umożliwiające realizację inwestycji. 

 

Pytanie 12: 

XII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji, przekazanej przez projektanta. 

 

Pytanie 13: 

 

XIII. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie 

niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 

przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił 

Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie 

się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 

wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić 

będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia 

dodatkowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji, przekazanej przez projektanta. 

 

 



  

Pytanie 14: 

 

XIV. W § 8 pkt 4 , 8 Wykonawca z uwagi na krótki termin wykonania przedmiotu 

umowy określony w § 2 umowy wnosi o zmianę terminu z 14 dni na 5 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 15: 

 

XV. W § 8 pkt 9 , 10, Wykonawca z uwagi na krótki termin wykonania przedmiotu 

umowy określony w § 2 umowy wnosi o zmianę terminu z 7 dni na 3 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 15: 

 

XVI. W § 15 pkt 4 Wykonawca z uwagi na to, że w przypadku wady urządzeń 

koniecznymi mogą okazać się oględziny podwykonawców i zamówienie 

elementów od producenta Zamawiający wnosi o zmianę terminu usunięcia wad w 

trybie bez negocjacji z 14 dni na 21 dni. W § 16 umowy zamawiający wnosi o 

usunięcie zapisów pkt 1 pkt 10,11,12,13 z uwagi na krótki termin wykonania 

przedmiotu umowy określony § 2 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 
 
 
 

 
Podpisał Zastępca Burmistrza 

 
/-/ Arnold Joszko 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec, tel. 77/44 66 835, e-mail: f.bielec@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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