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Nowe Centrum sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. 

„Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, 

siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem 

- Etap III  – Stan pod klucz”   udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zmiany 

umowy na roboty budowlane  : 

 

Pyt. 1 

„1. Wnoszę o modyfikację §2 ust. 2 i 3 w następujący sposób: 

2. Przez datę wykonania zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez wad istotnych. 

3. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego bez wad istotnych, podpisany przez 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Wykonawcę.” 

 

Odp. 1 Zamawiający wyraża na powyższe zgodę.  

 

Pyt. 2.  Wykonawca wnosi o modyfikację §6 ust 4 Umowy w następujący sposób: 

 „Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Żądanie 

Zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego” 

Odp. 2. Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 4 w częściowo uwzględniając wniosek 

wykonawcy i nadaje zapisowi następującą treść:  

 

„Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 

przez Zamawiającego wniosku wraz z uzasadnieniem.” 

 



Pyt. 3 Wykonawca wnosi o modyfikację §9 ust. 7 Umowy poprzez jego wykreślenie.  

 

Odp. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.   

 

Pyt. 4.  Wykonawca wnosi o modyfikację §11 ust. 5 w następujący sposób:  

 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej na 10 dni przed 

upływem terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

kserokopię faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, za roboty, dostawy lub 

usługi, z dowodem dokonanej zapłaty oraz oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów o 

uregulowaniu względem nich wszystkich należności i braku jakichkolwiek roszczeń 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego. W 

przypadku faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót, dostaw oraz usług wykonanych zgodnie z umowami o 

podwykonawstwo oraz o uregulowaniu względem nich wszystkich należności. 

 

Odp. 4 Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną modyfikację.  

 

Pyt. 5 Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 w całości oraz dodanie ust. 7: 

 

„§ 12 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie – w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad stosownie do zasad z § 14 ust. 7; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy; 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie; 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zdarzenie; 



7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości  0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1;  

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego dostarczenia 

Harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 9, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3. Za brak stawiennictwa Kierownika budowy na spotkaniu o którym mowa w § 1 ust. 11 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1.000 zł (słownie:  tysiąc złotych 00/100) za każdy taki 

przypadek. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w 

§ 3 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

gdy kara umowna przewidziana w ust.1-3 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego do wypłaty Wykonawcy. 

7. Suma kar umownych nie może przekraczać 20% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto.” 

 

Odp. 5 Zamawiający na powyższe zmiany nie wyraża zgody.  

 

Pyt. 6  Wykonawca wnosi o modyfikację § 14 ust. 7  w  następujący sposób: 

„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich stwierdzenia, w sytuacji gdy będzie to 

niemożliwe  ze względów technicznych, technologicznych, logistycznych lub organizacyjnych 

Strony ustalą dłuższy termin, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – 

bezzwłocznie, nie dłużej niż 3 dni, w sytuacji gdy będzie to niemożliwe  ze względów 

technicznych, technologicznych, logistycznych lub organizacyjnych Strony ustalą dłuższy 

termin.” 

 

Odp. 6 Zamawiający częściowo uwzględnia zaproponowane zmiany i nadaje §14 ust. 7 

następującą treść : 

„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich stwierdzenia, w sytuacji gdy będzie to 

niemożliwe ze względów technicznych, technologicznych, logistycznych lub organizacyjnych - 

w terminie przez Strony ustalonym  ,a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub 

mieniu – bezzwłocznie, nie dłużej niż 3 dni” 

 



Pyt. 7  Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zmawiającego czy pod pojęciem siły wyższej 

o której mowa w § 15 ust. 3 Umowy mieszczą się również skutki wywołane pandemią COVID 

– 19? 

 

Odp. 7 W treści § 15 ust. 3 określono wyraźnie :„w razie zaistnienia” – zatem chodzi o 

zdarzenia przyszłe. Stan pandemii COVID-19 nie jest zdarzeniem przyszłym. Zamawiający nie 

potrafi określić jakie będą skutki tej pandemii. 

 

Pyt. 8.  Wykonawca proponuje do §17 dodać ust. 8 o następującej treści: 

„Wykonawca, Zamawiający lub Inżynier kontraktu  obowiązani są każdorazowo zająć 

stanowisko w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji Umowy w formie 

odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde 

zapytanie lub problem zgłoszony przez którąkolwiek ze Stron zostanie udzielona odpowiedź 

niezwłocznie, nie później niż: 

 - w sprawach wymagających zaangażowania projektant– w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania zapytania na piśmie, 

- w sprawach pozostałych – do 7 dni.” 

 

Odp. 8 Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany umowy.  

 

Pyt. 9 Wykonawca wnosi o dodatnie do §18 ust. 5 o następującej treści: 

„Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

Odp. 9 Treść taka jest już w § 15 ust. 1 projektu. Propozycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

Pyt. 10 Wykonawca wnosi o modyfikację kary gwarancyjnej w następujący sposób: 

 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania 

gwarancji,  

2) usunięcie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez 

użytkownika: 

- awarii zagrażających życiu lub mieniu – w terminie natychmiastowym (do 3 dni), 

- pozostałych – w terminie 14 dni, 

chyba, że ze względów technicznych, technologicznych organizacyjnych oraz organizacyjnych 

potrzebny jest dłuższy terminów wówczas zostanie on wspólnie przez Strony ustalony. 

Uzasadnienie: 



Terminy w karcie gwarancyjnej nie pokrywają się z terminami wskazanymi w umowie § 14 

ust. 7 Umowy 

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 

2) szkód wynikłych z winy okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

(Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją, lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania. 

3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy, 

4) szkód wynikłych z opóźnienia w zgłoszeniu Wykonawcy wad i usterek, które winny być 

zgłoszone niezwłocznie od ich wykrycia.” 

 

Odp. 10 Zamawiający wyraża zgodę na dwie pierwsze  zaproponowane zmiany . Nie wyraża 

natomiast zgody na dodanie  pkt. 4. Wzór  Karty gwarancyjnej po zmianach zostanie 

zamieszczona na stronie BIP.    

Jednocześnie zamawiający zamieści na stronie internetowej wzór umowy  na roboty 

budowlane uwzględniający zaakceptowane przez zamawiającego zmiany.  

 

 

 

 

 

 
 

Spółka wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000378351  . Akta rejestrowe znajdują się  w Sądzie 
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