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 Myślibórz, dn. 15.07.2015 r. 
Nr sprawy: IKD.D.272.14.2015.MO 

 

Uczestnicy postępowania  

przetargowego 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przebudowę drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km” 

 

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 

13.07.2015 r. od Wykonawców wpłynęły poniższe zapytania, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy Projektu Umowy – § 5 ust. 2. pkt. 3 

Prosimy Zamawiającego o:  

Potwierdzenie, że wskazana jednostka redakcyjna nie dotyczy niezbędnego do przekazania 

terenu budowy. 

 

Odpowiedź 1: 

Nie dotyczy placu budowy, a jedynie składowiska materiałów lub zaplecza sprzętowego. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Projektu Umowy – § 13 ust. 1 pkt.1 

Wyjaśnienie i potwierdzenie, że wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

przekroczenie terminu wykonania umowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, za 

które ponosi winę. Dotychczasowe sformułowanie może bowiem skutkować obciążeniem 

Wykonawcy karami umownymi w sytuacji, w której nieterminowe wykonanie zobowiązania 

umownego powstało z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 10 – wzór umowy poprzez dopisanie na końcu 

tego punktu (§ 13 ust. 1 pkt.1) „ opóźnienia”.  Do wyjaśnień załącza poprawiony Załącznik 

Nr 10 z powyższym zapisem. 

 

Odnosząc się zaś do wniosku o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” odmawia modyfikacji, 

ponieważ, wolą Zamawiającego jest naliczenie kary bez badania czy Wykonawca ponosi 

winę za niewykonanie obowiązku w terminie. Zaznaczam, że wówczas Zamawiający 

obowiązany jest naliczyć karę w każdej sytuacji stwierdzenia niedotrzymania terminu bez 

względu na przesłanki. Nie może tego uczynić tylko wówczas gdy niedotrzymanie terminu 

nastąpiło wyłącznie z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Powyższe 

wynika z ugruntowanej praktyki sądowej i stosowanej wykładni w zakresie przywołanych 

pojęć oraz uregulowania instytucji kary umownej. 

Pozostawienie „opóźnienia” jako przesłanki kary umownej Zamawiający uzasadnia  

w następujący sposób: 

stosownie do art. 353 k.c., który wprowadza tak zwaną zasadę swobody umów, strony umowy 

mają pełną swobodę w zakresie zawierania i kształtowania umów. Jedynymi ograniczeniami 
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są przy tym zasady obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego oraz natura 

umowy, którą strony chcą zawrzeć. 

 

Dzięki powyższej zasadzie strony niniejszej sprawy mogły zastrzec w opisanym w zapytaniu 

wzorze umowy kary na wypadek opóźnienia a nie zwłoki. Prawo (art. 476 k.c.) rozróżnia 

bowiem dwa rodzaje opóźnień w wykonaniu zobowiązań przez dłużnika:  

 opóźnienie zwykłe oraz  

 opóźnienie kwalikowane (czyli zwłokę).  

Z opóźnieniem zwykłym mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w 

określonym terminie przez dłużnika nastąpił z przyczyn od niego niezależnych, za zaistnienie 

których nie ponosi on odpowiedzialności. Z opóźnieniem kwalikowanym, czyli ze zwłoką, 

mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, czyli z reguły przez niego zawinionych.  

Kara umowna to oznaczona przez strony suma pieniężna określana na wypadek niewykonania 

lub nienależytego zobowiązania niepieniężnego przez jedną ze stron umowy (art. 483 i 484 

k.c.). Z art. 471 k.c. wynika, że dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody 

spowodowanej nie tylko jego zawinionym zachowaniem, ale także innymi okolicznościami. 

Przepis art. 473 k.c. zaś jednoznacznie pozwala na to, aby krąg okoliczności, o których 

mowa w art. 471 k.c. został przez ustawę lub umowę stron rozszerzony. (mianowicie: 

„Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy 

odpowiedzialności nie ponosi” – np. opóźnienie w spełnieniu świadczenia niepieniężanego. 

Za jak najbardziej dopuszczalną, na tle wspomnianych przepisów, uznać więc należy 

możliwość, iż odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może przysługiwać 

wierzycielowi jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie będzie następstwem innych 

okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie dłużnika. Nie ma też żadnych przeszkód, 

aby strony umówiły się, że odszkodowanie to przybierze, również i wtedy, postać kary 

umownej (vide: wyrok SN z 27.06.2003r., IV CKN 300/01).  

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Projektu Umowy - § 13 ust. 1 pkt. 2 

O odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako 

podstawy do naliczenia kary umownej okoliczności, za którą Wykonawca ponosi winę, 

tj. „zwłoki” w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie skutkuje bowiem 

obciążeniem Wykonawcy karami umownymi w sytuacji, w której nieterminowe usunięcie 

wad jest skutkiem okoliczności za które nie ponosi on winy lub potwierdzenie znaczenia ww. 

jednostki redakcyjne, zgodnie z którym, wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za 

opóźnienia które powstały z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. 

 

Odpowiedź 3: 

Stanowisko Zamawiającego jak w odpowiedzi nr 2. Wniosek o modyfikację SIWZ dotyczy 

zmiany „opóźnienia” na „zwłokę” przy określaniu przesłanek naliczenia kar umownych i 

Zamawiający nie zmienia zapisu tego punktu umowy. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy projektu umowy - § 13 ust. 1 pkt. 3 

O odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez obniżenie 

wysokości kary umownej do wysokości 10 %. Wskazana zmiana jest podyktowana 

przekonaniem wykonawcy, iż kara umowna w określonej przez Zamawiające wysokości tj. 20 

% wynagrodzenia umownego brutto jest wygórowana. Ustanowienie kary umownej ma 
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bowiem mieć charakter gwarancyjny - zabezpieczający wykonanie obiektu w terminie i 

zgodnie  z umową, a nie represyjny. W związku  z powyższym prosimy o jej odpowiednie 

zmniejszenie. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający odmawia modyfikacji SWIZ. Kara umowna w przypadku odstąpienia z winy 

Wykonawcy nie jest rażąco wygórowana. Ma mieć ona charakter gwarancyjny realizacji 

umowy. Jeśli Wykonawca nie dopuści do sytuacji w której jego zawinione zachowanie 

doprowadzi do odstąpienia od umowy nie ma się czego obawiać kary.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy projektu umowy - § 14 ust. 1 lit. b 

Usunięcie litery b z ust. 1 § 14 umowy jako sprzecznej z zasadą równości stron oraz 

współżycia społecznego. Powyższy zapis skutkuje brakiem zapłaty wykonawcy za wykonane 

roboty budowlane bez względu na stan ich zaawansowania, co może doprowadzić do sytuacji 

gdy wykonawca nie otrzyma należnego wynagrodzenia nawet w przypadku wykonania 

zadania w 95%.  

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający odmawia modyfikacji SIWZ. Umowa ma być zrealizowana do 12 listopada 

2015r. opóźnienie realizacji umowy o 30 dni jest więc rażącym opóźnieniem. Zmawiającemu 

zależy na zrealizowaniu zadania przed nadejściem sezonu zimowego, stąd nie zgadza się na 

brak zabezpieczenia w postaci usunięcia zapisów o odstąpieniu od umowy z powodu 

opóźnienia w realizacji prac powyżej 30 dni. Należy przy tym zaznaczyć, iż stosownie do 

treści § 16 ust. 1 Wykonawca ma możliwość wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem  

o zmianę terminu realizacji na podstawie wskazanych tamże przesłanek, obiektywnych, które 

uzasadniają zmianę terminu realizacji i niwelują skutki opisanej w § 14 ust. 1 lit. b. 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy SST D-04.04.02 

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.04.02 odnośnie materiałów 

i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i 

dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowalnego każdy wyrób 

budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób 

w oparciu o obowiązujące normy prawne. 

 

Odpowiedź 6: 
Zamawiający dopuszcza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót według 

powyższych przedstawionych norm. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy przedmiaru robót pozycja nr 30 

W przedmiarze w poz. 30 jest „Wyrównanie istniejącej nawierzchni do wykorzystania 

jako podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie” – prosimy o 

określenie, w której pozycji przedmiaru ujęto wskazany materiał. Dodatkowo prosimy o 

informację, czy materiał ten spełnia wymagania odnośnie kruszywa łamanego do podbudów 

stabilizowanych mechanicznie, zapisanych w dokumencie technicznym WT-4:2010 i 

normach PN-EN 13285 oraz PN-EN 13242.  



4 

 

 

Odpowiedź 7: 

Wskazany w poz. nr 30 przedmiaru materiał powinien spełniać wymagania odnośnie 

kruszywa łamanego do podbudów stabilizowanych mechanicznie zgodnie z zapisami ST D-

04.08.05 (omyłkowo zapisanej jako ST D-04.08.04) pkt 2 i w/w odpowiedzią na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy przedmiaru robót pozycja nr 30 

W przedmiarze w poz. 30 powołano się na SST D-04.08.05, która w zestawie specyfikacji 

występuje pod nr SST D-04.08.04. Prosimy o ujednolicenie zapisów. 

 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający informuje, że specyfikacja techniczna na „WYRÓWNANIE PODBUDOWY 

KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE” występuje pod nr ST D-04.08.05 

(omyłkowo zapisanej jako ST D-04.08.04) 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy przedmiaru robót pozycja nr 34 

W przedmiarze w poz. 34 jest „Wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej 

betonowej BEHATON (kolor czerwony) grub. 8 cm …” – prosimy o usunięcie zapisu z 

przedmiaru odnośnie wskazania konkretnego produktu (producenta), a pozostawienie 

wyłącznie ogólnej nazwy wyrobu, tj. kostki betonowej koloru czerwonego, co ma miejsce w 

SST D-05.03.23a. 

 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający wskazał konkretny produkt 

powszechnie stosowany dla określenia cech technologicznych polegających na wzajemnym 

zazębianiu się kostek- nie wskazując producenta. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy SST D-05.02.02 

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.02.02 odnośnie materiałów do 

nawierzchni brukowcowej i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13043, PN-EN 197-1,  

PN-EN 1008, PN-EN 934-2 i normy związane). Zgodnie z zapisami prawa budowalnego 

każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), 

klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne. 

 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający dopuszcza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót według 

powyższych przedstawionych norm. 

 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy SST D-05.03.05b 

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju 

materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą (AC 16 W 

lub AC 11 W) i dopuszczenie granulatu asfaltowego. Jest to zgodne z zapisami dokumentu 

technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 2010” oraz obowiązującej 

normy PN-EN 13108-1. Granulat asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów 

asfaltowych na warstwę wiążącą do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-7. 
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Odpowiedź 11: 

Zamawiający dopuszcza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót według 

powyższych przedstawionych norm. 

 

 

W przypadku przepisów związanych w tym ustaw, rozporządzeń i norm przytoczonych 

w opracowaniu dokumentacji pn.: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1575Z w m. 

Sulimierz na dł. 0,47 km” w tym w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych, które 

zostały znowelizowane lub uległy zmianie obliguje się wykonawcę do stosowania 

aktualnie obowiązujących. 

 

 

Ponadto informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ  

i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

 

 

 

 


