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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WD/TP/220914/1 NA: NAPRAWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK OD KM 25+310 

DO KM 26+664 ORAZ OD KM 29+570 DO KM 31+940. 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego 
przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w ust. § 5 ust. 1? Czy Wykonawca ma 
zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z § 10 I. 3 Warunków Umownych do Umowy zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej Umowy w przypadku zmian rzutujących na wynagrodzenie. Ponadto zwracamy uwagę na projektowane 
postanowienia § 7 II. B 6 Warunków Umownych do Umowy. Warto też zwrócić uwagę na podkreślenie faktu, iż nie można 
się zgodzić ze stwierdzeniem, że „Zamawiający zaniżył przedmiary”. 
Zapytanie 2 
Dotyczy ust. § 5 ust. 1 projektu umowy: Wnosimy o: 
 udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca 

przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i 
całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia oraz prawidłowej wyceny oferty? Czy opis przedmiotu zamówienia 
został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? 

 wykreślenie zwrotu, że powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy, gdyż Wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia na etapie podpisywania umowy. 
Oświadczenie uznać należy, za prawnie nieskuteczne. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w omawianym zakresie. Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie jw. są czytelne i ich treść, zdaniem zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości 
interpretacyjnych. Wyjaśniamy, że szczegółowe zapisy dotyczące wynagrodzenia należnego wykonawcy określają 
projektowane postanowienie umowy (§ 5 Umowy). Zapisy jw. to wyraz troski zamawiającego o prawidłowe, czyli zgodne 
z ustawą o finansach publicznych, wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie 
publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnych (co do kwoty) płatności w zakresie 
wykonawstwa. Wprowadzone w projektowanych postanowieniach umowy unormowania, odnoszące się do 

wynagrodzenia wykonawcy, mają na celu uchronienie się przed ewentualnymi, negatywnymi skutkami finansowymi jakie 
mogłyby zaistnieć w zakresie jw. Uważamy, że motywacja zamawiającego dotycząca ochrony interesu publicznego jest 
zgodna z zasadami współżycia społecznego i zasługuje na ochronę prawną. 
Zapytanie 3 
Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że chodzi o wszelkie uzasadnione i zgodne z prawem 
polecenia Inspektora Nadzoru. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje na projektowane zapisy pozostałych ustępów § 4 Warunków Umownych do Umowy, w kontekście 
których należy odczytywać brzmienie omawianego ust. 5. 
Zapytanie 4 
Dotyczy § 6 ust. II. 2 i II. 5 projektu umowy: Wnosimy o skrócenie terminu na akceptację projektu umowy i kopii umowy 
przez Zamawiającego do 7 dni, z uwagi na fakt, że zbyt długi termin może dezorganizować pracę Wykonawcy, tym 
bardziej biorąc pod uwagę krótki termin realizacji umowy (2 miesiące). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach § 6 ust. II. 2 i II. 5 projektu umowy. 
Zapytanie 5 
Dotyczy § 7 ust. I. B. 4 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, gdyż Zamawiający nie jest uprawniony 
do „zakończenia” odbioru w przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad o charakterze nieistotnym. 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 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). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w omawianym zakresie. Projektowane 
postanowienia umowy w zakresie jw. są czytelne i ich treść, zdaniem zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości 
interpretacyjnych.  
Zapytanie 6 



 

 

Dotyczy § 7 ust. II. B. 5 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie postanowienia w całości, gdyż Wykonawca nie jest w 
stanie złożyć takiego oświadczenia na etapie podpisywania umowy. Oświadczenie uznać należy, za prawnie nieskuteczne. 
Ponadto zauważyć należy, że Wykonawca jest uprawniony do zgłaszania roszczeń (w tym np. roszczeń o zmianę 
wysokości wynagrodzenia) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. W wyroku z 29.04.2013 r. (VI ACa 
1183/12). Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga 
tak daleko, aby można było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących wygaśnięcie roszczeń, 
w szczególności tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji 
powoduje nieważność takiego postanowienia umownego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie § 7 II B 5 Warunków 
Umownych do Umowy. Projektowane postanowienia umowy w zakresie jw. są czytelne i ich treść, zdaniem 
zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych. Wyjaśniamy, że szczegółowe zapisy dotyczące 
wynagrodzenia należnego wykonawcy określają projektowane postanowienie umowy (§ 5 Umowy). Wskazywany przez 
wykonawcę § 7 II B 5 Warunków Umownych do Umowy odnosi się właśnie do ww. wynagrodzenia (kosztorysowego), 
należnego wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. Zapisy jw. to wyraz troski zamawiającego o 
prawidłowe, czyli zgodne z ustawą o finansach publicznych, wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, 
a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnych (co do kwoty) 
płatności w zakresie wykonawstwa. Wprowadzone w projektowanych postanowieniach umowy unormowania, odnoszące 
się do wynagrodzenia wykonawcy, mają na celu uchronienie się przed ewentualnymi, negatywnymi skutkami 
finansowymi jakie mogłyby zaistnieć w zakresie jw. Uważamy, że motywacja zamawiającego dotycząca ochrony interesu 
publicznego jest zgodna z zasadami współżycia społecznego i zasługuje na ochronę prawną. 
Zapytanie 7 
Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „a” i „b” i „i” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kar do 0,01 %. Przewidziane kary są 
wygórowane w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć 
charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez 
Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień Warunków Umownych do Umowy, w 
przedmiotowym zakresie. Powyższe jest zasadne w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, w którym stwierdza 
się, iż zamawiający ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających interes zamawiającego, 
bowiem zwłoka w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie mogą skutkować dla 
zamawiającego poważnymi konsekwencjami. Kara umowna ma niewątpliwie na celu wzmocnienie skuteczności więzi 
między stronami, zawierając dodatkowo element represyjny. Ułatwia tym samym realizację uprawnień zamawiającego 

przez dochodzenie zapłaty kary bez względu na wysokość poniesionej szkody. W świetle powyższego podkreślamy, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje projektowane postanowienia umowy na 
etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym dotyczące kar umownych, 
to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. Zamawiający – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, 
a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, terminowego 
i solidnego wykonawstwa. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z założenia 
powinien skupić się na zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji 
publicznych.  
Zapytanie 8 
Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „f” i „g” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kar umownych do 2 000 zł. Kary w aktualnej 
wysokości są rażąco wygórowane w stosunku do wagi naruszenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień § 9 ust. 1 litera f) i g) Warunków Umownych 
do Umowy, w przedmiotowym zakresie. W świetle powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego to zamawiający opracowuje projektowane postanowienia umowy na etapie przygotowania specyfikacji 
warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o 
przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie 
publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa, 
także w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z 
założenia powinien skupić się na zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji 
publicznych. Warto również podkreślić, iż ustawodawca, jako obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane, 
uznał zapisy, dotyczące kar umownych z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, a także z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
Zapytanie 9 
Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „k” i „l” projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie kar umownych, gdyż zostały one przewidziane 
za naruszenie obowiązków o charakterze zbyt ogólnym, co rodzi ryzyko dowolnego karania Wykonawcy, tym bardziej 
biorąc pod uwagę fakt, że umowa przewiduje wiele innych kar umownych na wysokim poziomie za naruszenie 
konkretnych, precyzyjnie określonych obowiązków (niebezpieczeństwo dublowania kar). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanego § 9 ust. 1 lit. k) i l) Warunków Umownych do Umowy, w 
przedmiotowym zakresie. Jednocześnie informujemy, że projektowane postanowienia umowy w zakresie kar umownych 
dostosowano do wymogów zawartych w „Standardach zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi 



 

 

przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, które zostały przyjęte Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu 
Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. 
Zapytanie 10 
Dotyczy § 9 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 15% wynagrodzenia umownego. Zwracam 
uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, 
aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar 
umownych. Łączny limit kar na poziomie 30 % wynagrodzenia uznać należy za wygórowany. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień § 9 ust. 3 Warunków Umownych do Umowy, w 
przedmiotowym zakresie. W świetle powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
to zamawiający opracowuje projektowane postanowienia umowy na etapie przygotowania specyfikacji warunków 
zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o 
przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie 
publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa. 
Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z założenia powinien skupić się na 
zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji publicznych.  
Zapytanie 11 
Dotyczy § 10 ust. I. 2. B lit. „l” projektu umowy: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 
stron zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje na punkt 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego – zgodnie z projektowanym § 2 Umowy 
– integralny składnik Umowy. 
Zapytanie 12 
W związku z planowanym późnojesiennym okresem wykonywania robót i lokalizacją inwestycji (teren górski) prosimy o 
dopisanie lub uściślenie zapisów w § 10 Umowy, w pkt I, ust. 2, ppkt B. i):„niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
odbiegające od średniej 5-cio letniej w miejscu prowadzenia robót lub odbiegające od wymagań standardów 
jakościowych ZDW określonych w dokumencie pn.: „Wytyczne techniczne.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisach § 10 pkt. I. ust. 2 ppkt B. i) projektu umowy. 
Zapytanie 13 
Dotyczy § 3, ust. IV, pkt 2 – Warunki Umowne. W związku z zobowiązaniem Wykonawcy do posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej umownej i deliktowej odnoszącego się wyłącznie do niniejszej Umowy prosimy o dopuszczenie 
możliwości przedstawienia ogólnej obrotowej polisy OC i potwierdzenie, że w/w wymóg zostanie uznany za spełniony 

kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ogólną obrotową polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
spełniającą wskazane w Umowie wymogi w zakresie sumy (na jedno zdarzenie) i zakresu ubezpieczenia oraz będzie 
utrzymywał ciągłość ubezpieczenia przez cały wymagany okres, przedkładając w kolejnych okresach ubezpieczeniowych 
stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymów dotyczących tego ubezpieczenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie projektowanego § 3 IV 2 
Warunków Umownych do Umowy. Projektowane postanowienia umowy w zakresie jw. są czytelne i ich treść, zdaniem 
zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych.  
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