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Uczestnicy  postępowania  
Nr WZ.272.11.2021 

 
 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na „Remont drogi powiatowej nr 1683 K 
Jordanów - Toporzysko - Sidzina na odcinku od km 7+115m do km 7+621m” 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Dotyczy wzór umowy §9 ust. 3: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na 
zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy 
niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności, biorąc pod uwagę w 
szczególności krótki okres realizacji zamówienia publicznego 

Ad. 1. §9 ust 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 2. Dotyczy wzór umowy §11 ust. 4: Prosimy o modyfikację, iż w przypadku gdy badania 

potwierdzą zgodną z umową jakość materiałów i robót koszty ich przeprowadzenia poniesie 

Zamawiający. 
Ad.2. §11 ust 4 wzoru umowy pozostaje bez zmian 
 

Pytanie 3.  Dotyczy wzór umowy §17 ust. 1: Wnosimy o modyfikację zapisu- określenie 
odbioru jako „bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w którym to 
ustawodawca posłużył się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "bezusterkowego odbioru robót”. 
Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 
476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca 
zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności 
stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, 
niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz 
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o 
wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za 
wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie 
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być 
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub 
wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 
W orzecznictwie dominuje pogląd zakładający, że odbiór robót budowlanych nie może zostać 
uzależniony od braku wad bądź usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Katowicach, V 
ACa 935/15 
 
Pytanie 4. Dotyczy wzór umowy §17 ust. 1: Wnosimy o modyfikację zapisu- Gdyby inwestor 
miał prawo odmówić odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady odbiory 
przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyr. SA w 
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Gdańsku, V ACa 332/13). Przyjęcie, że odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od 
stanu idealnego byłoby więc sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane i naruszałoby 
równowagę między stronami pozostawiając wykonawcę w niepewności co do uzyskania 
wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 138/16). Jeżeli w umowie znalazłoby się 
postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie 
sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby on być uznany za wiążące (wyr. 
SA w Warszawie, I ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jeżeli inwestor odwołuje się do odbioru 
bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wpływu na wynagrodzenie wykonawcy - 
staje się ono wymagalne z chwilą, w której po wykonaniu robót odbiór powinien nastąpić 
(wyr. SA w Białymstoku, I ACa 629/14) 

Ad. 3 i 4. §17 ust.1 wzoru umowy pozostaje bez zmian 
 

Pytanie 5.  Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej drogi. 
Ad. 5. Kategoria ruchu remontowanej drogi: KR3” 

 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i 
zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   

 
 
z  poważaniem 
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