
O D P O W I E D Z I NR 12

z dnia 23.06.2015 roku

PYTANIE NR 1

Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do 

wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca z dokumentacji lub roboty nie ujęte 

w dokumentacji, konieczne do wykonania i których nie można było przewidzieć.

Prosimy o potwierdzenie, że sytuacje takie będą kwalifikowane przez zamawiającego odpowiednio

jako zamówienia uzupełniające lub zamówienia dodatkowe w rozumieniu  art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 

PZP.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE NR 2

Mając na uwadze dobrą praktykę przyjętą w umowach gospodarczych, w których ustalone są kary 

umowne prosimy o ustalenie maksymalnego łącznego  limitu wszystkich kar umownych 

przewidzianych w umowie i wprowadzenie do umowy zapisu  o ograniczeniu kar umownych do 

łącznej kwoty stanowiącej 20 % wynagrodzenia umownego netto.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmieni warunków umowy

PYTANIE NR 3

Wzór  umowy nie zawiera   postanowień   określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na 

koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w 

przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa 

w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena 

kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony 

Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością 

okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał

takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku 

nie z jego winy. 

Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do umowy.  

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmieni warunków umowy



PYTANIE NR 4

W związku z postanowieniami §  7 Projektu Umowy, czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku 

gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający dokona 

na rzecz Wykonawcy zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz odkupienia materiałów 

i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót oraz 

rozliczenia się z Wykonawcą  z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych   z zagospodarowaniem   i uzbrojeniem terenu budowy.

ODPOWIEDŹ

Tak, zgodnie z zapisami §13 ust. 4 pkt. 5 wzoru umowy

PYTANIE NR 5

Umowa nie określa precyzyjnie czy w przypadku stwierdzenia wad w toku czynności odbiorowych 

Zamawiający dokona odbioru, a zatem należy przyjąć, iż zakłada, że odbiór końcowy ma być 

bezusterkowy. W związku z tym prosimy o  potwierdzenie, iż tylko wady istotne – tzn. 

uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy mogą być podstawą do odmowy dokonania 

odbioru. Odbiór powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane 

już po jego dokonaniu, a oczekiwanie na odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w 

świetle przepisów kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy  za 

wykonany. 

Z uwagi na istniejące w zapisy umowne, prosimy o modyfikację treści § 8 ust. 6 a) i n. Umowy w 

następujący sposób:

„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru

a Protokół odbioru będzie zawierał ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym 

wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ

PYTANIE NR 6

W związku z zawarciem w §  7 ust. 1 Projektu Umowy, Tabeli elementów cenowych, pozycji 69: 

Pozostałe, dotychczas nie ujęte, czy Zamawiający potwierdza, że w pozycji tej należy ująć cenę 

robót, nieujętych w pozycjach 1-68 Tabeli a wynikających z dokumentacji zawartej w Tomie III 

SIWZ.



ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE NR 7

W nawiązaniu do projektu umowy w przedmiotowym postępowaniu zwracamy uwagę, iż z dniem 1 

stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania 

obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi. 

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania 

obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, 

przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, 

moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie 

prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, 

zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia 

faktury za częściowe wykonanie prac. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy 

wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek 

wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi.

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i 

budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy 

przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na 

podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi 

(obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można 

wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku 

częściowego wykonania usługi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o 

zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących 

przedmiotem zamówienia. 

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany umowy i dostosowania jej do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako 

podstawy do wystawienia faktury.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy w zakresie terminu wystawiania faktury VAT



PYTANIE NR 8

Zamawiający przewidział w Umowie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Prosimy 

zatem o uzupełnienie katalogu zmian Umowy zawartego w § 15, w zakresie terminu realizacji o 

konieczność wykonania zamówień uzupełniających.

ODPOWIEDŹ

Tak, Zamawiający zmieni treść zapisu §15 wzoru umowy 

PYTANIE NR 9

Zamawiający przewidział w Umowie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu 

wykonania przedmiotu umowy. Prosimy zatem o uzupełnienie katalogu zmian Umowy zawartego w

§ 15, w zakresie terminu i wynagrodzenia  realizacji o konieczność wykonania zmienionego 

zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy np. z powodu zmian dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ

Nie, zakres zmian objęty będzie odrębną umową.

PYTANIE NR 10

Umowa nie określa czasu trwania procedury odbiorowej. Prosimy zatem o wprowadzenie do 

Umowy w § 8 projektu Umowy terminu zakończenia czynności odbioru końcowego nie 

przekraczającego 10 dni i jednoczesne skrócenie czasu na wyznaczenie terminu odbioru 

końcowego do 5 dni od daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru.

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie zmieni zapisów

PYTANIE NR 11

Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo i sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane do odpowiednio 7 dni kalendarzowych, co spowoduje skrócenie okresu potrzebnego 

na wprowadzenie podwykonawcy i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji przedmiotu 

zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie zmieni zapisów

PYTANIE NR 12

Prosimy o potwierdzenie , że przez pojęcie „ za Zakończenie robót” , o którym mowa w § 4 ust 11 



projektu Umowy Zamawiający rozumie też „ zakończenie przedmiotu umowy”, o którym mowa w § 

4 ust. 1 pkt 3). W przeciwnym zaś razie prosimy o zdefiniowanie daty zakończenia przedmiotu 

umowy.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE NR 13

Wnosimy o dostosowanie postanowień Umowy, do obowiązujących przepisów prawa 

i postanowień § 4 ust. 6.2 Umowy oraz potwierdzenie, iż w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę potwierdzenia dokonania na rzecz podwykonawcy zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, wstrzymanie płatności, na rzecz Wykonawcy, nastąpi w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmieni zapisów wzoru umowy


