
Pyt. 2.

odbioru końcowego.  2 ust. 1 Umowy - zwracamy się o jednoznaczne wskazanie, że termin

rozpoczęcia realizacji robót oraz zakończenia ich realizacji liczony będzie od dnia
przekazania terenu budowy, w szczególności, że termin przekazania terenu budowy nie został

w umowie jednoznacznie określony, lecz wynikać ma z uzgodnienia stron ( 1 ust. 5 wzoru

Odp. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wniosek i zmienia w tym zakresie wzór umowy o

wykonawstwo.

Pot. Przetargu - Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego

z Biblioteka, siedziba MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z

zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy"

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania dotyczące wzoru umowy o
wykonawstwo.:

Pyt. 1 1 ust. 11 Umowy - mając na uwadze usprawnienie procesu zwoływania narad
koordynacyjno technicznych, oraz fakt, że nieobecność kierownika budowy na takiej

naradzie sankcjonowana jest karą umowną zwracamy się o zamianę treści postanowienia i
nadanie mu brzmienia „Strony zamierzają regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
odbywać narady koordynacyjno-techniczne. Narady będą odbywać się na terenie budowy, w

biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiającego - zgodnie z decyzją Zamawiającego w

terminie przez niego wskazanym, o którym zawiadomi Wykonawcę nie później niż na 2 dni
robocze przed naradą. Spotkaniom będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego, a
Inspektor Nadzoru sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom

spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Ze strony wykonawcy w spotkaniach musi brać
udział kierownik budowy, chyba, że usprawiedliwi swoją nieobecność i wyznaczy osobę

uczestniczącą w naradzie w jego zastępstwie." W związku z taką zmianą zwracamy się o
zmianę 12 ust. 5 Umowy i nadanie m brzmienia „Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo
kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej 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."
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Pyt. 4  10 ust. 3 Umowy — zwracamy się o dodatnie kolejnego zdania o treści „Odbiór robót

zanikających lub ulegających zakryciu zostanie zakończony w terminie jednego dnia
roboczego."

Odp. 4 Zamawiający wyraża zgodę na wniosek i zmienia w tym zakresie wzór umowy o
wykonawstwo.

Pyt. 5  10 ust. 5 Umowy - z uwagi na obowiązujące orzecznictwo sądów powszechnych
wskazujące, że obowiązkiem Inwestora jest dokonanie odbioru i może on odmówić jego
dokonania jedynie jeżeli wady są istotne wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad istotnych tj.

uniemożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub nie wywiązania się z
obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru,

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakończenie
robót W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nieistotnych Zamawiający dokona
odbioru i sporządzi listę wad, które zostaną usunięte przez Wykonawcę, w odpowiednim
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni roboczych.

Pyt. 3  2 ust. 2 oraz 3 Umowy - z uwagi na dalsze uwagi dotyczące procedury odbioru
końcowego zwracamy się o nadanie ww. zapisom brzmienia:

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

3.Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu

umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora
Nadzoru oraz przez Wykonawcę."

Odp. 3 Odp. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wniosek i zmienia w tym zakresie wzór umowy
o wykonawstwo.

termin rozpoczęcia: 15 dni od dnia przekazania placu budowy, które nastąpi nie później niż 14
dni od dnia zawarcia umowy,

termin zakończenia: 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Umowy), więc obliczanie terminy zakończenia od dnia zawarcia umowy jest nieuprawnione.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się o nadanie  2 ust. 1 Umowy brzmienia:

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:

termin rozpoczęcia: 15 dni od dnia przekazania placu budowy,

termin zakończenia: 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy."

Odp. 2 Zamawiający nadaje 2 ust. 1 umowy następujące brzmienie :

„Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:



Pyt. 8  10 ust. 12 Umowy - zwracamy się o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Przeglądpo okresie rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny):

1)Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądzie pogwarancyjnym po

uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego.

2)Z czynności przeglądu przeprowadzonego najpóźniej w dniu upływu gwarancji
sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz
stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 14 dni roboczych,
dostoswany do warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych usuwania wad.

3)Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym

terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych w
trakcie odbioru wad, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim ponownym wezwaniu go do usunięcia wad i wyznaczenia dodatkowego terminu
nie krótszego niż 5 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia wezwania."

Odp. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. 9  11 ust. 2 Umowy - z uwagi na wnioski o zmianę  10 Umowy jak wyżej, jako

konsekwencję tych zmian wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Podstawę do wystawienia faktury za częściowo wykonane roboty stanowić będzie protokół
częściowego odbioru robót, a faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowić będzie
podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokół odbioru końcowego

przedmiotu umowy"

Odp. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. 6  10 ust. 6 Umowy - z uwagi na fakt, że pełną dokumentację wykonawca będzie

posiadał w momencie przystąpienia do odbioru końcowego wnioskujemy o zmianę słów :wraz

ze zgłoszeniem do" na wyrażenie „ Przed podpisaniem protokołu"

Odp. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt.7  10 ust. 11 Umowy - z uwagi na obowiązujące orzecznictwo sądów powszechnych

wskazujące, że obowiązkiem Inwestora jest dokonanie odbioru i może on odmówić jego
dokonania jedynie jeżeli wady są istotne wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:
„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady
istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wady, wyznaczając
odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych. Fakt usunięcia wad zostanie

stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin

usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia w toku
odbioru końcowego wad nieistotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona
odbioru końcowego i sporządzi listę wad, które zostaną usunięte przez Wykonawcę, w
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni

roboczych."

Odp. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.



Odp. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. \0 11 ust. 5 Umowy- Doświadczenie wskazuje, że czasami z przyczyn od Wykonawcy

nienależnych otrzymanie oświadczenia podwykonawcy nie jest możliwe lub utrudnione, stąd

wnosimy o możliwość przedstawiania w takich sytuacjach innych dokumentów
potwierdzających uiszczenie wynagrodzenia rzecz podwykonawcy. Ponadto nie zawsze będzie

możliwe przedstawienie dowodu zapłaty sensu stricto, gdy możliwe jest np. potrącenie

wzajemnych roszczeń z podwykonawcą. Dodatkowo zwracamy się o wyraźne wskazanie, że
oświadczenie podwykonawcy dotyczyć ma uregulowaniu na jego rzecz wyłącznie

wymagalnych wierzytelności W kontekście powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę
zapisu i nadanie mu brzmienia: „ 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, którego prace objęte są zakresem robót stanowiących przedmiot ww. faktury

wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez przedkładającego, za roboty, dostawy lub usługi, z oświadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania tych

podmiotów o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu prac
objętych zakresem robót stanowiących przedmiot faktury wystawionej przez Wykonawcę
Zamawiającemu, i braku jakichkolwiek wymagalnych wierzytelności 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 wymagalnych należności. W przypadku gdy złożenie
oświadczeń wskazanych powyżej nie jest możliwe Wykonawca może złożyć inne dokumenty

potwierdzające rozliczenie wymagalnych wierzytelności podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy."

W przypadku zmiany jak wyżej, w celach porządkowych, a także w celu wyraźnego oddania
intencji art. 143 a ust. 2 PZP wnosimy o zmianę  7 ust. 7 Umowy i nadanie mu brzmienia

„ Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, na zasadach
określonych w  11 ust. 4 -5 niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowalne w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, przy czym wstrzymana cześć

wynagrodzenia będzie wówczas wypłacana Wykonawcy sukcesywnie wraz Z przedłożeniem

kolejnych brakujących dowodów zapłaty"

Odp. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. W 12 ust. 2 Umowy- wnosimy o wyjaśnienie zasadności odesłania do 7 ust. 2 Umowy,

skoro nie mówi on o obowiązku osobistego wykonania prac.

Odp. 11 Kara opisana w 7 ust. 2 dotyczy sytuacji w której wykonawca nie wypełnia
obowiązku reprezentowania podwykonawcy w stosunkach pomiędzy zamawiającym , a
podwykonawcą.



Pyt. 12.12 ust 3 Umo^y - wnosimy o wyjaśnienie zasadności odesłania do  6

Umowy i wyjaśnienie jakie czynności winny być wykonywane przez osoby zatrudnione na

umowę o pracę.

Odp. 12. Zatrudnionym na umowę o pracę powinien być kierownik budowy oraz koordynator
kontraktu.

Pyt. 13.12 ust. 7 Umowy - zwracamy się o usunięcie zapisu. Jeśli zapis pozostanie,
zapis powinien być obustronny i brzmieć „Każda ze Stron zastrzega sobie prawo dochodzenia

uzupełniającego w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej
szkody".

Odp. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. 14  12 ust. 9 Umowy - zwracamy się o dodanie kolejnego ustępu o treści „Łączna

wysokość kar umownych, jaka może zostać nałożona na Wykonawcę na podstawie niniejszej
Umowy nie może przekroczyć kwoty równej wartości 20% wynagrodzenia netto określonego

w3 ust. 1 niniejszej Umowy."

Odp. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. 15. 13 ust. 1 pkt 5 Umowy- wnosimy o usunięcie zapisu-przesłanka jest ocenna
i trudno weryfikowalna, wykaz dowodów pogarszającej się sytuacji finansowej jest jedynie

przykładowy. Dodatkowo wskazać należy, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy
zajęcie wierzytelności samo w sobie nie przesądza o grożącej niewypłacalności

Odp. 15 Zamawiający nadaje 13 ust. 1 pkt5 umowy o wykonawstwo następujące brzmienie"

V pogarszającej się sytuacji finansowej Wykonawcy w sposób grożący jego
niewypłacalności (dowodem tego będzie np.: wszczęcie kilku postępowań egzekucyjnych

przeciw wykonawcy/jednego z wykonawców, zajęcie wierzytelności, a postępowania te nie
zostaną zakończone spłatą zobowiązania w przeciągu miesiąca od daty ich wszczęcia. "

Pyt. 16 14 ust. 4 Umowy- wnosimy o usunięcie zapisu z uwagi na to, że kwalifikowanie
danych wad jako drobnych może powodować wątpliwości interpretacyjne.

Odp. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. 17 14 ust. 7 Umowy- z uwagi na fakt, że w momencie stwierdzenia wady w okresie

gwarancji i rękojmi Wykonawca o wadzie jeszcze nie wie nieuprawnione jest obliczanie
terminu na usunięcie wady od tej daty. Termin winien być liczony od daty zgłoszenia wady.
Ponadto, w niektórych przypadkach dotrzymanie terminu 14 dniowego może nie być możliwe

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. z uwagi na rodzaj wady. W związku z powyższym
wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia: "W okresie gwarancji i rękojmi
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu
14 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy, chyba że z przyczyn technicznych, organizacyjnych
lub logistycznych Strony ustalą inny termin, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu
lub mieniu - bezzwłocznie od daty ich zgłoszenia Wykonawcy."

Odp. 17 Zamawiający wyraża zgodę na wniosek i zmienia w tym zakresie wzór umowy o
wykonawstwo.


