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WYKONAWCY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest - Świadczenie usług nadzoru 
autorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii tramwajowej  
w al. Śmigłego – Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego – Rydza  
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. 
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I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – do Zamawiającego 

zostały wniesione pytania1 Wykonawcy, na które Zamawiający udziela poniższych 

odpowiedzi.  

 

Pytanie 1 
Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy w zakresie paragrafu 2 ust. 2 i 3 oraz paragrafu 13 

ust. 4.Mianowicie wnioskujemy o podanie w umowie faktycznego terminu jej zakończenia, 

a nie wskazywanie jedynie terminu orientacyjnego. Sytuacja taka, przy opóźnieniu inwestycji 

nie z winy nadzoru autorskiego skutkować będzie koniecznością świadczenia usługi bez 

wynagrodzenia. Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo przedłużenia inwestycji jest 

bardzo wysokie, obecnie jej opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu umownego 

wynosi 16 miesięcy, czyli ponad 66% czasu pierwotnie określonego w umowie z jej 

wykonawcą.  

Nie bez znaczenia jest fakt, iż w pierwotnym terminie inwestycja została wykonana jedynie  

w 50%, co może świadczyć o tym, że jej obecny termin zakończenia jest poważnie 

zagrożony. Podobna sytuacja miała miejsce przy inwestycji polegającej na budowie  

ul. Nowowęglowej, gdzie przedłużenie budowy wyniosło 9 miesięcy. Firma nasza pełniła 

nadzór autorski zarówno na budowie ul. Nowowęglowej jak i na przebudowie al. Śmigłego 

Rydza. W pierwszym przypadku po przedłużeniu inwestycji pełniliśmy nadzór w wydłużonym 

czasie bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, pomimo składania stosownych 

wniosków do Zamawiającego. W przypadku drugim, po upływie pierwotnego terminu 

realizacji inwestycji i powzięciu informacji o jej przedłużeniu o 16 miesięcy, odmówiliśmy 

dalszego świadczenia usługi z uwagi na zbyt duże straty jakie z tego tytułu poniosła by 

nasza firma. Zamawiający także w tym przypadku odmówił przyznania dodatkowego 

wynagrodzenia. Stosowana przez Zamawiającego praktyka prowadzi praktycznie w każdym 

                                                           
1
 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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przypadku do powstawania strat po stronie wykonawcy, gdyż właściwie żadna inwestycja 

prowadzona przez Zarząd Inwestycji Miejskich nie została ukończona w terminie. Należy 

także zauważyć, iż Zamawiający nie stosuje tych samych standardów i wymagań wobec 

potencjalnych wykonawców dla tego samego typu usług, gdyż w postępowaniu nr  

ZIM-DZ.2621.13.2020 na „Pełnienie nadzoru autorskiego nad Rozbudową Kompostowni 

Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72” w umowie określił termin jej zakończenia jako 

ostateczny, a nie jako orientacyjny. Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o uwzględnienie 

naszego wniosku i wprowadzenie stosownych zmian w dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedz na pytanie 1 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę, o której mowa w pytaniu nr 1. 

 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do zapisów projektu umowy –par 2 ust 3 (Termin realizacji) oraz par 9 

(wynagrodzenie) zwracamy się z potwierdzeniem przez Zamawiającego, że w przypadku 

zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego –par 2 ust 2 przed wskazanym terminem 

orientacyjnym par 2 ust 3 Wykonawcy wypłacone zostanie całkowite wynagrodzenie 

określone w par 9 ust 1. 

Odpowiedz na pytanie 2 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego –  

§ 2 ust. 2 przed wskazanym terminem orientacyjnym § 2 ust. 3, Wykonawcy wypłacone 

zostanie całkowite wynagrodzenie określone w § 9 ust 1. 

 

Wyjaśnienia, o których mowa powyżej, nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Powyższe wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10646,Swiadczenie-uslug-nadzoru-

autorskiego-dla-inwestycji-polegajacej-na-przebudowie-.html 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

powyższych udzielonych wyjaśnień i  wprowadzonych zmian.    
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