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ZIM-DZ.2621.20.2020            Łódź, dn. 03.12.2020 r. 

                                   

 
 
WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22”; Nr sprawy ZIM-DZ.2621.20.2020 

 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp  
– do Zamawiającego zostały wniesione pytania Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  

 
 

ZESTAW III 
 
Pytanie 1 
Proszę o informację, czy kostka granitowa w przejeździe bramowym będzie cięto-łupana czy 

surowo łupana. 

Odpowiedź: 
W przejeździe bramowym powinna być kostka granitowa cięto-łupana. 
                      

ZESTAW IV 
 
Pytanie 1 
Poniższe wnioski o zmianę brzmienia projektu Umowy wynikają z oczekiwań dostosowania 
projektu Umowy do postanowień wprowadzających równowagę stron i do podstawowych, 
fundamentalnych zasad i przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
kodeks cywilny. Wnioski w szczególności wynikają z nieprecyzyjnego opisu przedmiotu 
zamówienia, wprowadzenia przepisów dot. bezusterkowego odbioru, a także kar umownych 
za opóźnienie.  
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W większości poniżej opisanych przypadków Zamawiający zmienił w sposób poniżej 
postulowany analogiczne postanowienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa 
i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem 
terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic 
Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza,w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”, WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17. 
W związku z powyższym, Wykonawca oczekuje ich zmiany przez Zamawiającego, w 
terminie do 03.12.2020r., bez konieczności poszukiwania ochrony prawnej poprzez 
złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. 

  
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” - podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót, obejmujący listę wad mających charakter istotny stwierdzonych przez 
Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których występowanie uniemożliwia 
podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót”. 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
usunięcie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego 
Robót w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
„Warunki Techniczne i Budowlane" - warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j, Dz. U. z 2019 poz. 
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót 
budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany przepisów w trakcie 
realizacji Inwestycji obciąża Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmian w zakresie postanowień umowy których dotyczy pytanie                      
w takim zakresie jaki uznał za stosowne.  
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do Dokumentacji 
Zamawiającego, którą przekaże Wykonawcy wraz z prawami w zakresie umożliwiającym 
Wykonawcy wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do Dokumentacji . Zamawiający udostępni 
Dokumentację  Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie przekaże 
Wykonawcy praw autorskich do Dokumentacji. 
 
 
Pytanie 3 
Prosimy o zmianę § 2.1 lit. j) i k)  
 
j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 
przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienie kosztów ich 
uzyskania, chyba że potrzeba ich uzyskania nie wynika z dokumentacji przetargowej, 
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k) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i 
uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego 
użytkowania, chyba że potrzeba ich uzyskania nie wynika z dokumentacji przetargowej, 
 
Uzasadnienie 
Powyższe postanowienia w takim brzmieniu nie spełniają postulatu precyzyjności opisu 
przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 pzp) 
Pomimo obowiązku opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty, Zamawiający zobowiązanie to pominął przy sporządzaniu SIWZ - Umowy. Wskazane 
w zarzutach niedokładności, sprzeczności występujące Umowie stanowią o naruszeniu art. 
29 ust. 1, 2, 3 oraz 31 ust. 1 pzp. Niedokładności te i braki te nie pozwalają na należyte 
oszacowanie zakresu robót budowlanych, a w konsekwencji uniemożliwiają prawidłową ich 
wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Umowy. 

 
Pytanie 4 
§ 2 ust. 4 Umowy. Prosimy o zmianę tego postanowienia w ten sposób, że zostanie usunięte 
zdanie drugie.  
 
W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z 
celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W 
szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści 
Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem 
niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów 
stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi 
normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kodeksu cywilnego, że w 
przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów 
określonych w ust 4 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem 
zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku 
ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy 
pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać 
się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
 
Taka zmiana spowoduje, że brzmienie przepisu będzie rzeczywiście zmierzało do  
zbudowania relacji partnerskich będących emanacją współpracy stron umowy. Tymczasem 
zaproponowana przez Zamawiającego treść postanowienia jest charakterystyczna dla relacji 
władczych charakterystycznych dla administracyjnego stosunku prawnego, w którym 
podmioty nie występują na równorzędnym poziomie, a relacji pionowej (hierarchicznej), czyli 
organ – petent. W takim zakresie funkcjonowania państwa, zwanym imperium, uprawnienia 
państwa prawa muszą być maksymalnie ściśle określone.  
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Tymczasem zamówienia publiczne należą do dziedziny prawa cywilnego. Strony 
zawierają umowę, a nie działają na podstawie władczych dekretów jednego podmiotu. W 
stosunkach cywilnych występuje równorzędność podmiotów, a tej brak w zaproponowanym 
przez Zamawiającego postanowieniu. 
W zamówieniach publicznych bardzo mocno podnoszony jest postulat współdziałania 
(współpracy) obu stron umowy. Jak zatem oczekiwać współpracy od Wykonawcy, skoro na 
podstawie przepisów umowy jest on od razu stawiany w gorszej pozycji od Zamawiającego, 
ponieważ umowa narzuca daleko idącą, krzywdzącą Wykonawcę interpretację.  
Co więcej, Wykonawca nie jest autorem umowy i nie powinien ponosić odpowiedzialność za 
brak precyzji postanowień Umowy. Tymczasem takim postanowieniem Zamawiający próbuje 
blankietowo usprawiedliwić wszelkie, ewentualne niedociągnięcia i nieścisłości Umowy, np. 
nieprecyzyjny przedmiot zamówienia. 
Nie jest to rozwiązanie sprzyjające i budujące partnerską postawę stron Umowy. 
Powyższą prośbę o zmianę wskazanego postanowienia uzasadnia to, że w nowej 
projektowanej ustawie PZP, która wejdzie w życie w 2021 roku, do rangi zasady 
pryncypialnej urasta zasada współdziałania stron oraz ograniczenie jednostronnego 
kształtowania postanowień umownych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Umowy. 
 
Pytanie 5 
§ 3 ust. 2  
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i 
najwyższej należytej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany 
termin oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są 
wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących 
przedmiot Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji postanowień wzoru umowy w zakresie którego dotyczy 
zadane pytanie.  
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 6 
§ 5 ust. 3 
Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i 
utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak 
i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i 
Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 
związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione 
wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub 
usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych 
w niniejszej Umowie. 
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W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne 
instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie 
prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, 
instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, 
wodociągów, itp, zarówno na Placu Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po 
wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci 
i właścicielami sąsiadujących posesji i Inżynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotów, 
których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego zawierać 
wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku natrafienia na inne nie uwidocznione wcześniej 
instalacje, w przypadku ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia przez Wykonawcę 
lub wykonania innych czynności przez Wykonawcę, Wykonawcy należy się dodatkowe 
wynagrodzenie za te czynności jak i roszczenie o dodatkowy czas (przedłużenie terminów).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmian w zakresie postanowień umowy których dotyczy pytanie                    
w takim zakresie jaki uznał za stosowne. 
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 7 
§ 6 ust. 20  
 
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 
naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 
Zamawiającego, Inżyniera i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz 
wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój koszt i 
własnym staraniem. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy i zobowiązanie do naprawy 
dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których uszkodzeń dokonał Wykonawca lub osoby 
trzecie, za które odpowiada.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z ust.5 par.9 wzoru umowy, Wykonawca z dniem przekazania Placu Budowy 
przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe 
utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za 
wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, w tym szkody poniesione przez 
Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników 
nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy 
w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność 
Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy 
Zamawiającemu, które nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 
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Pytanie 8 
§ 9 ust. 6  
 
6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek 
spory sądowe lub inne spory powstałe lub toczące się w związku z wszelkimi szkodami 
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec 
osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 
 
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia.  
Uzasadnienie 
Stawiany przez Zamawiającego wymóg nie jest związany z przedmiotem umowy, w żaden 
sposób nie wpływa na jakość i terminowość jego wykonania. Wykonawca nie wie, czy w 
przyszłości będą miały miejsce jakiekolwiek spory sądowe, a jeśli tak to jakie, z czyjego 
powództwa, czy z udziałem Wykonawcy. Wykonawca nie może zagwarantować, że będąc 
pozwanym albo poszukując ochrony prawnej w drodze powództwa nie będzie w jakikolwiek 
sposób „angażował” Zamawiającego. Z resztą związek Zamawiającego z tą inwestycją sam 
siebie powoduje, że jest on zainteresowanym w sprawie, co nie wyklucza, a wręcz czyni 
wielce prawdopodobnym wezwanie Zamawiającego z urzędu do udziału w sprawie przez 
sąd lub właściwy organ. Z tych samych względów niewłaściwe i wykraczające poza potrzebę 
ochrony interesów Zamawiającego jest oczekiwanie zwolnienia Zamawiającego od 
odpowiedzialności wobec osób trzecich.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Umowy. 
 
Pytanie 9 
§ 17  
Wprowadzenie zmian zmierzających do wyeliminowania odbioru bezusterkowego 
ograniczonego w zasadzie do wad o charakterze istotnym: 
 
Zmiana § 17 ust. 1 b) pkt 3) poprzez wprowadzenie postanowienie o następującym 
brzmieniu: 
3) potwierdzeniu usunięcia usterek wad o istotnym charakterze wykazanych podczas 
przeglądu technicznego. 
 
Zmiana § 17 ust. 2 lit. m) poprzez wprowadzenie postanowienie o następującym brzmieniu: 
m) protokół z usunięcia usterek wad o istotnym charakterze 
 
Zmiana § 17 ust. 6 poprzez wprowadzenie postanowienie o następującym brzmieniu: 
Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione Wady i usterki o nieistotnym 
charakterze, których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Robót: 

a) Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu stwierdzą, że przedmiot odbioru nie spełnia 
kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich 
Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad charakterze istotnym czy też z 
powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową 
tego rodzaju że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
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przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 
dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i 
eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej 
sytuacji, Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego 
Robót ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia 
dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 
Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, 
Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót, a Zamawiający 
ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający 
będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy; 

c) zostaną stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, które uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
wg własnego wyboru - przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W zakresie odstąpienia właściwe 
postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Robót dla 
Zadania 1, Zadania 2 z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub 
zastrzeżeń Strony opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki umożliwiające 
Odbiór Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez 
Wykonawcę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmian w zakresie postanowień umowy których dotyczy pytanie w 
takim zakresie jaki uznał za stosowne 
 
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 10 
Prosimy i zmianę wszystkich kar umownych (w szczególności określonych w § 22 ust. 9, § 
33), które są „a opóźnienie”, na kary umowne „za zwłokę” 
 
Uzasadnienie 
Nie jest zasadne wprowadzanie kar umownych za opóźnienie, a więc niezależne od 
Wykonawcy niedotrzymanie terminów. Odnośnie tego zagadnienia należy odnieść się do 
obszernych, ale jakże trafnych rozważań zawartych w wyroku Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie z dnia 14.09.2017 r., I ACa 309/17. Sąd ten wskazał, że:  
„W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że choć odpowiedzialność dłużnika 
z tytułu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nie jest 
uwarunkowana poniesieniem przez wierzyciela szkody, to jest uwarunkowana pozostałymi 
przesłankami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 KC. Kara 
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umowna stanowi bowiem formę odszkodowania umownego i przysługuje 
wierzycielowi jedynie wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest 
następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Innymi słowy, zakres 
odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności 
kontraktowej dłużnika, który zwolniony jest od obowiązku zapłaty kary, gdy wykaże, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za 
które nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że przesłanką dochodzenia zapłaty kary 
umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa (vide wyroki Sądu 
Najwyższego: z dnia 26 stycznia 2011 roku II CSK 318/10, z dnia 6 października 2010 r. II 
CSK 180/10, z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, z dnia 21 września 2007 r. V CSK 
139/07, OSNC-ZD 2008/B/44, z dnia 11 marca 2004 roku V CSK 369/03, z dnia 11 czerwca 
2003 r. III CKN 50/01, z dnia 27 czerwca 2003 r. IV CKN 300/01, z dnia 11 lutego 1999 r. III 
CKN 166/98, z dnia 27 stycznia 1972 r. I CR 458/71, OSNCP 1972/9/160, z dnia 2 czerwca 
1970 r. II CR 167/70, OSNCP 1970/11/214, z dnia 19 lutego 1969 roku I CR 580/69, z dnia 
20 marca 1968 r., II CR 419/67) (…) . 
 
Niezależnie od powyższego, na gruncie nowej projektowanej ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, która wejdzie w życie w 2021 roku formułowanie kary terminowej za opóźnienie 
będzie co do zasady niedozwolone. 
 
Stąd Wykonawca wnosi o wprowadzenie kar umownych „za zwłokę”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadził stosowne korekty postanowień Umowy dot. kar za zwłok.                        
 

W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o zmianę art. 25 ust. 8, poprzez wykreślnie tego postanowienia. 
 
W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności 
przemysłowej i intelektualnej) osób trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu 
stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt własny bronić 
Zamawiającego w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach wytoczonych przeciwko 
Zamawiającemu. 
Powyższe postanowienie jest ponadstandardowym zobowiązaniem Wykonawcy, 
wykraczającym ponadstandardowe obciążenia Wykonawcy nie adekwatne do przedmiotu 
postępowania.  w przypadku jeśli faktycznie w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
Zamawiający poniesie szkodę, wówczas Zamawiający ma możliwość roszczeń do 
Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadził stosowne korekty postanowień Umowy dot. usunięcia w/w zapisu.  
 
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
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Pytanie 12 
Wnosimy o zmianę § 30 ust. 15 poprzez wprowadzenie następującego brzmienia: 
 
Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z 
dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto 
zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę 
zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia 
Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności/ 
okoliczności, które można było działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć 
na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia 
oferty warunków realizacyjnych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadził stosowne korekty postanowień Umowy.  
 
W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załącza zmieniony  TOM II SIWZ – 
Formularz Aktu Umowy. 
 
Pytanie 13 
W związku z licznymi i nie do końca precyzyjnymi postanowieniami § 40 (w szczególności 
ust. 1 i 2 i kolejnych ustępów tego paragrafu) Umowy, prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie i czas (przedłużenie terminów) w 
przypadkach zaistnienia okoliczności, mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy i 
termin realizacji, których Wykonawca działając ze starannością profesjonalisty nie mógł 
przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment 
złożenia oferty warunków realizacyjnych, 
ewentualnie prosimy o stosowne uzupełnienia postanowień umownych i wprowadzenie do 
niego tego postanowienia. 
Taka zmiana korespondowałaby z postulowaną zmianą § 30 ust. 15 Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Umowy.  
 

ZESTAW V 
Pytanie 1 

Czy w ramach warunku opisanego jak poniżej: 
 "Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej: dwie roboty budowlane o wartości zamówienia co najmniej 
5.000.000,00 zł brutto każda, polegające na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie 
budynku/budynków użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 2000 m3 każdego z nich, 
obejmujących swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne"  
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Zamawiający uzna spełnienie tego warunku przez Wykonawcą dla jednej z wykazanych 
robót, jeżeli Wykonawca wykaże  
 
Robotę budowlaną o wartości powyżej 5.000.000,00 brutto  polegającej na remoncie lub 
przebudowie lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej , z których największy 
budynek miał kubaturę powyżej 2 0000 m3, a wartość zamówienia powyżej 5.000.000 brutto 
dotyczyła całego zamówienia, a nie wyłącznie budynku o podanej kubaturze? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna jako spełniony warunek udziału w postępowaniu przetargowym 
warunku wskazanego przez Wykonawcę następującej treści: 
 
„Zamawiający uzna spełnienie tego warunku przez Wykonawcą dla jednej z wykazanych 
robót, jeżeli Wykonawca wykaże Robotę budowlaną o wartości powyżej 5.000.000,00 brutto  
polegającej na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie budynków użyteczności publicznej, 
z których największy budynek miał kubaturę powyżej 2 0000 m3, a wartość zamówienia 
powyżej 5.000.000 brutto dotyczyła całego zamówienia, a nie wyłącznie budynku o podanej 
kubaturze” 
 

 
Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 
 
Załącznik: 
- zmieniony  TOM II SIWZ – Formularz Aktu Umowy. 
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