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Byczyna, dnia 10 października 2016 r. 

WG.271.11.2.2016.Asz  
 

              Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

 

1. Jaka jest treść załącznika nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy z 
instytucją finansującą? Na stronie internetowej ten złącznik udostępniony został 
bez treści, zawiera jedynie tytuł. 
 
Odpowiedź: Uzupełniono. 
 

2. W jaki sposób „koszty finansowania będą brane pod uwagę w kryterium przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej”? Jest o tym mowa w pkt 2.12.9 SIWZ, 
jednakże z pkt 17 SIWZ wynika, że ocena ofert zostanie dokonana na podstawie 
dwóch kryteriów – ceny (60%) oraz gwarancji (40%). 
 
Odpowiedź: uwzględniono to w zapisach SIWZ - sposobie obliczenia ceny i 
formularzu oferty. Cena całkowita, która będzie podlegała ocenie w kryterium 
”cena”, zawiera również koszt finansowania inwestycji. Ma więc wpływ na 
końcową ocenę w tym kryterium. 
 

3. O jakie dokumenty chodzi w postanowieniu par. 4 ust. 2 załącznika nr 8 do SIWZ 
– wzoru umowy? Treść tego zapisu wskazuje, że mają być tam wymienione 
„następujące dokumenty wymagane przez jednostkę finansującą”, jednakże brak 
jakiegokolwiek katalogu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli standardowe dokumenty wymagane przez 
instytucje w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy w programach  
Ministerstwa Sportu i Turystyki typu kosztorys powykonawczy, zestawienie 
kosztów itp. 
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4. Czy zapis par. 9 ust. 1 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru umowy należy rozumieć 
jako ograniczenie prawa wykonawcy do zlecenia wykonania prac projektowych? Z 
zapisu tego wynika, że wykonawca ma oświadczyć, iż „dokumentacja projektowa 
będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości”. W świetle obowiązujących przepisów 
prawa wykonawca ma jednak prawo do wykonania części zamówienia publicznego 
za pomocą podwykonawców. Jeżeli zleci podwykonawcy wykonanie tych prac, to 
dokumentacja projektowa nie będzie wynikiem jego twórczości. Istotną kwestią 
jest to, żeby wykonawca posiadał uprawnienia do przeniesienia na zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji, a nie kto jest jej twórcą. Czy 
zamawiający zgadza się z tym stanowiskiem i w związku z tym wprowadzi 
odpowiednie zmiany do powołanego wyżej zapisu wzoru umowy? 
 
Odpowiedź: Podwykonawca, który wykonuje czynności dla Wykonawcy, wykonuje 
je na rzecz Wykonawcy i w jego imieniu. Mówiąc o „będzie wynikiem wyłącznie 
jego twórczości” Zamawiając miał na myśli, iż to Wykonawca będzie dysponował 
prawami autorskimi do tego dzieła. To Wykonawca, powierzając wykonanie 
projektu budowlanego podwykonawcy, musi wprowadzić stosowne zapisy umowne 
dotyczące przeniesienia pełni praw autorskich do wykonywanej przez 
podwykonawcę dokumentacji projektowej. Ww zapisem Zamawiający chce jedynie 
uniknąć roszczeń osób trzecich odnośnie praw autorskich do dzieła jakim jest 
projekt budowlany. 
 

5. Czy zamawiający mógłby wykreślić z par. 12 ust 3 załącznika nr 8 do SIWZ – 
wzoru umowy określenia wskazującego na to, że podstawą do wystawienia faktur 
mogą być wyłącznie protokoły bezusterkowe i zastąpić je określeniami 
wskazującymi na to, że mogą to być protokoły odbioru nie zawierające istotnych 
wad, zastrzegając jednocześnie, że podstawa zapłaty wynagrodzenia będzie 
protokół usunięcia nieistotnych wad stwierdzonych w protokole odbioru? 
Przyjmuje się, że drobne wady (usterki) nie powinny wstrzymywać możliwości 
wystawienia faktury. Często zdarza się, że wykonawca jest w stanie te drobne 
wady (usterki) usunąć przed upływem terminu płatności. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  
 

6. Czy zamawiający mógłby zmienić termin przedkładania przez wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w par 12 ust. 5 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy np. 7 dni przed upływem terminu płatności faktury wystawionej przez 
wykonawcę zamawiającemu? Wskazany obecnie termin 20 dni wydaje się 
nadmiernie wydłużony w stosunku do celu przedmiotowego zapisu (czas 
potrzebny na sprawdzenie czy wykonawca zaspokoił wszystkich podwykonawców i 
podjęcie ewentualnej decyzji o pomniejszeniu kwoty należnego wykonawcy 
wynagrodzenia), zwłaszcza że umowa nie przewiduje żadnego postępowania 
wyjaśniającego wymagającego dłuższego okresu czasu. Jest to natomiast termin 
problematyczny dla wykonawcy o tyle, że będzie on musiał ustalić znacznie 
krótszy termin płatności faktur podwykonawców lub wstrzymywać się 
każdorazowo po dokonanym odbiorze z doręczeniem swojej faktury 
zamawiającemu (trudno mu będzie zaspokoić wszystkich podwykonawców w ciągu 
10 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, zwłaszcza że nie ma wpływu 
na termin, w którym wszyscy oni doręczą mu swoje faktury). 
 
Odpowiedź: Wprowadzono termin 10 dni. 
 

7. Prosimy o wyjaśnienie celowości zawarcia w par. 13 ust. 8 pkt 2 załącznika nr 8 
do SIWZ – wzoru umowy dwóch ostatnich zdań. Wydaje się, że oba mają takie 
samo znaczenie, a więc jedno z nich należałoby usunąć. 
 
Odpowiedź: Wykreślono jedno z powtórzonych zdań. 
 

8. Czy zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 8 do 
SIWZ – wzoru umowy słowa „opóźnienie” i zastąpić je słowami „zwłoka”? Kary 
umowne nie powinny być naliczane za niedochowanie terminów umownych z 
przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.  
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Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

9. Czy, w celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy, 
zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 8 do SIWZ – 
wzoru umowy słowa „nieleżących po stronie Zamawiającego” i zastąpić je słowami 
„leżących po stronnie Wykonawcy”? Nieuzasadnionym wydaje się być obciążanie 
wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary umowne w sytuacji, gdy odstąpi od umowy 
z przyczyn nie leżących ani po jego stronie, ani po stronie zamawiającego, 
zwłaszcza że z pkt 4 poniżej tego zapisu wynika obowiązek zapłaty przez 
zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie 
wyłącznie wówczas, gdy nastąpi to z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 
(w przypadku przyczyn niezależnych od obu stron zamawiający kary umownej nie 
zapłaci). 
 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

10. Czy, w celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy, 
zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 3 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy słowa „zamawiający zastrzega” i zastąpić je słowami „strony zastrzegają”? 
Nieuzasadnionym wydaje się wyłączenie możliwości dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego wyłącznie przez jedną ze stron umowy. 
 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

11. Czy zamawiający mógłby wprowadzić obowiązek wystosowania przez 
zamawiającego pisemnego wezwania wykonawcy do prawidłowego wykonywania 
obowiązków umownych przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy na podstawie par. 15 ust. 1 pkt 8 i 9 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy?  
 
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.  
 

12. Czy zamawiający mógłby uzupełnić zapisy par. 16 ust. 3 i 6 załącznika nr 8 do 
SIWZ – wzoru umowy w ten sposób, że podane w nich terminy usunięcia wad 
zostaną przez strony wydłużone w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn 
technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość 
usunięcia danej wady (np. złe warunki meteorologiczne) usunięcie wady we 
wskazanych w tych zapisach umowy terminach nie będzie możliwe? 
 
Odpowiedź:  
Zmienia się zapisy § 16 ust. 3 na: 
 
„Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze 
lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni od ich 
wykrycia”.  
 
W § 16 ust. 3 mowa jest o drobnych wadach i usterkach. Termin 10 dni jest 
terminem wystarczającym na ich usunięcie.  
Jak wyżej wskazano (pytanie i odpowiedź dla pkt 5), Zamawiający odbierze roboty 
tylko i wyłącznie, gdy nie stwierdzono w ich zakresie wad i usterek, nawet tych 
drobnych. 
Natomiast jeśli chodzi o wady i usterki ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji, to 
staranne wykonanie umowy leży w zakresie podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą 
staranności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. Wady i 
usterki, a co za tym idzie, ich usunięcie, muszą być czymś wyjątkowym. 
Zamawiający musi mieć prawo pełnego i nieograniczonego korzystania z obiektu, 
po jego bezusterkowym odbiorze. Pojawiające się wady czy usterki muszą być 
usunięte bezzwłocznie. 
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13. W punkcie 2.10 SIWZ zamawiający pisze: „2.10 Zamawiający dopuszcza zmianę 
osób o których mowa w pkt 2.5. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca 
jest zobowiązany w ciągu 10 dni do zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie 
umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio 
związane z realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te 
muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.” 
 
Naszym zdaniem zapisy te wykluczają się i nie korespondują również z zapisem § 
6 ust. 8 projektu umowy. Czy zamawiający ma na myśli stan liczebny osób 
zatrudnionych u zamawiającego czy stan personalny? Wskazujemy, że zwolnienie 
z pracy pracownika może wynikać z różnych przyczyn, dlatego sugerujemy 
zmianę ostatniego zdania na następujące: „Wskazana liczba zatrudnionych na 
umowę o pracę osób nie może ulec zmniejszeniu przez cały okres trwania 
umowy”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia 5 osób i wskazuje równocześnie: 
„Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę: 
 

a) Roboty przygotowawcze 
b) Roboty ziemne  
c) Roboty związane wykonaniem prac konstrukcyjnych  
d) Roboty związane z wykonaniem bieżni 
c) Roboty zwiane z wykonaniem płyty boiska 
d) Prace związane z projektowaniem:. 
 

 Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż zwolnienie którejś z tych 5 osób może 
nastąpić i to z rożnych powodów. Dlatego dopuszcza zmianę, którejś czy któryś z 
tych osób i nakłada równocześnie obowiązek:   
 

„2.10 Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w pkt 2.5. W 
przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni do 
zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie umów zawartych z tymi osobami które 
będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia wraz 
z kopią formularza ZUS ZUA.” 
 

Wprowadza się zapis: 
„Wskazana liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób nie może ulec 
zmniejszeniu przez cały okres trwania umowy”. 
 

Zamawiający ma na myśli osoby, które zostały zatrudnione przez Wykonawcę 
(ewentualnie podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w celu wypełnienia 
umownego obowiązku. 

 

14. Na stronie 21 SIWZ zamawiający wskazuje, że jednym z kryteriów wyboru oferty 
jest okres gwarancji jaka zostanie udzielona przez wykonawcę.  Zamawiający 
wskazuje 60 miesięcy jako maksymalny okres gwarancji. Na stronie 27 SIWZ – 
formularz ofertowy Zamawiający zamieścił zdanie: „Proponowana długość 
gwarancji (nie mniej niż 3 nie więcej niż 10lat) …… lat”. Prosimy o dokonanie 
zmian w tym miejscu na „5 lat”. 
 
Odpowiedź: Poprawiono. 
 

15. Na stronie 26 SIWZ – formularz ofertowy zamawiający zamieścił zdanie: „Budowa 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedla 
domków jednorodzinnych Byczyna” – prosimy o dokonanie zmiany zgodnie z 
ogłoszeniem o zamówieniu”. 
 
Odpowiedź: Poprawiono. 
 

16. W § 4 ust. 2 projektu umowy zamawiający wskazuje: „Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów 
wymaganych przez jednostkę finansującą(…)” – Pytanie: jakich dokumentów 
będzie żądał zamawiający? 
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Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli standardowe dokumenty wymagane przez 
instytucje w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy w programach  
Ministerstwa Sportu i Turystyki typu kosztorys powykonawczy, zestawienie 
kosztów itp. 
 

17. W § 6 ust. 1 umowy zamawiający wskazuje: „Wykonawca zapewnia, że 
dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości (…)” w 
innym miejscu umowy zamawiający nie wyklucza, wręcz dopuszcza powierzenie 
tego zakresu umowy do wykonania podwykonawcom. Wskazany zapis wskazuje 
jednoznacznie, że to wykonawca ma być autorem dokumentacji projektowej, co 
nie koresponduje z pozostałymi zapisami umowy. Prosimy o dokonanie zmiany 
tego zapisu uwzględniając możliwość powierzenia wykonania dokumentacji 
projektowej podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: Podwykonawca, który wykonuje czynności dla Wykonawcy, wykonuje 
je na rzecz Wykonawcy i w jego imieniu. Mówiąc o „będzie wynikiem wyłącznie 
jego twórczości” Zamawiając miał na myśli, iż to Wykonawca będzie dysponował 
prawami autorskimi do tego dzieła. To Wykonawca, powierzając wykonanie 
projektu budowlanego podwykonawcy, musi wprowadzić stosowne zapisy umowne 
dotyczące przeniesienia pełni praw autorskich do wykonywanej przez 
podwykonawcę dokumentacji projektowej. Ww zapisem Zamawiający chce jedynie 
uniknąć roszczeń osób trzecich odnośnie praw autorskich do dzieła jakim jest 
projekt budowlany. 
 

18. W § 11 ust. 13 projektu umowy zamawiający odnosi się do przeglądu 
pogwarancyjnego przedmiotu umowy, w punkcie 1 zamawiający wskazuje na 
odbiór ostateczny, o którym również mowa w ust. 8 tego paragrafu.  
Prosimy o doprecyzowanie, który odbiór jest ostateczny, a który odbiór 
pogwarancyjny.  
 
Odpowiedź: Odbiór końcowy/ostateczny, to odbiór końcowy/ostateczny 
przedmiotu umowy w odróżnieniu od wskazywanych również odbiorów 
częściowych. Odbiór pogwarancyjny traktowany jest jak przegląd gwarancyjny 
przedmiotu umowy i tak należy go traktować. 
 

19.  W § 14 projektu umowy jest mowa o karach umownych „za opóźnienie”. 
Sugerujemy zmianę tego terminu na termin „za zwłokę”, bowiem zwłoka 
wykonawcy może Stanowic podstawę do ewentualnego obciążenia go karą 
umowną, opóźnienie natomiast jest sytuacją obiektywnie niezawinioną od 
wykonawcy. 
 
Odpowiedz: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

20. W § 15 ust. 1 pkt 7 projektu umowy zamawiający wskazuje, iż „Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy nastąpi likwidacja firmy 
Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości” – 
wnosimy o wykreślenie tego punktu, jako niezgodnego z art. 83 ustawy Prawo 
upadłościowe Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku 
prawnego, którego stroną jest upadł, są nieważne. Potwierdza to także wyrok 
Sądu Najwyższego o sygn. Akt III CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r. który stwierdził” 
„Odwołanie się przez strony w umowie w ramach w ramach klauzuli określającej 
przesłanki odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych do „skutecznego 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości” jest równoznaczne z uzależnieniem tych 
uprawnień od podjęcia przez sąd decyzji co do wniosku o ogłoszenie upadłości, 
ściślej – od uwzględnienia tego wniosku przez sąd. Wprowadzenie do umowy 
takich postanowień pozostaje w sprzeczności z art. 83 p.u.n.”. 
 
Odpowiedz: Zmienia się zapis § 15 ust. 1 pkt 7) na „gdy zostanie otwarta 
likwidacja Wykonawcy”. 
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21. W § 15 ust. 2 projektu umowy zamawiający wskazuje, że „Odstąpienie od umowy 
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”, sugerujemy o 
zmianę tego zapisu na następujący: „Odstąpienie od umowy powinno zawierać 
uzasadnienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. 
Zasadne jest aby decyzja o odstąpieniu od umowy była należycie uzasadniona. 
 
Odpowiedz: Zmieniono zapis na ”Odstąpienie od umowy wraz z jego 
uzasadnieniem musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. 
 
 

22. W § 16 ust. 6 projektu umowy zamawiający wskazuje, że:  
„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego 
stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – 
bezzwłocznie.” Sugerujemy, po słowach „protokolarnego stwierdzenia” dopisać 
następujące słowa: „lub w terminie technologicznie uzasadnionym po uzgodnień z 
zamawiającym”. Nie można wykluczyć sytuacji, że każda wada będzie możliwa do 
usunięcia w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.  
 
Odpowiedź: 
Zmienia się zapisy § 16 ust. 3 na: 
 
„Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze 
lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni od ich 
wykrycia”.  
 
W § 16 ust. 3 mowa jest o drobnych wadach i usterkach. Termin 10 dni jest 
terminem wystarczającym na ich usunięcie.  
Jak wyżej wskazano (pytanie i odpowiedź dla pkt 5), Zamawiający odbierze roboty 
tylko i wyłącznie, gdy nie stwierdzono w ich zakresie wad i usterek, nawet tych 
drobnych. 
Natomiast jeśli chodzi o wady i usterki ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji, to 
staranne wykonanie umowy leży w zakresie podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą 
staranności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. Wady i 
usterki, a co za tym idzie, ich usunięcie, muszą być czymś wyjątkowym. 
Zamawiający musi mieć prawo pełnego i nieograniczonego korzystania z obiektu, 
po jego bezusterkowym odbiorze. Pojawiające się wady czy usterki muszą być 
usunięte bezzwłocznie. 
 

 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 

 

Załączniki: 
1. - 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
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(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


