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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

[ wszyscy ] 
 

Oznaczenie sprawy: RI.II.271.12.2022 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” 

 w ramach zadania pn.:  

„Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w 

oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu sterowania pracą 

oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody 

o wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana 

wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający informuje, że w związku  

z postepowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 

 

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.   

 

Pytanie nr 1: 

Mając na uwadze następujące zapisy SWZ: 

1. Zamawiający w Rozdział XIX SWZ czyli w opisie kryteriów jakimi będzie kierował się przy wyborze 

oferty wskazał dwa kryteria - cenę ofertową brutto - 60% oraz okres rękojmi i gwarancji jakości – 40%. 

Punktacja w kryterium okres gwarancji to maks 40 pkt. [przy czym 48-59 – miesięcy – 0 punktów, 60-71 

miesięcy to 20 punktów, 72 m- cy - 40 punktów.] A jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji 

jakości krótszy niż 48 miesięcy to oferta zostanie odrzucona. 

2. § 11 wzoru umowy –„1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …………… miesięcy licząc  

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 

Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg wzoru - załącznik nr 4 do umowy. 3. Wykonawca udziela  

na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi w okresie miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad ze środków 

pochodzących z zabezpieczenia.” 

3. §13 wzoru umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości 

wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po okresie rękojmi  

za wady/gwarancji. 

Wykonawca wskazuje, iż gwarancje wydawane przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe,  

w dzisiejszych realiach rynkowych, nie udzielają wykonawcom tak długich okresów gwarancji jak 72 czy 

84 miesiące. Najdłuższym okresem gwarancji udzielanej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowej jest 

okres max 60 miesięcy. 

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
mailto:inwestycje@pysznica.pl


_____________________________________________________________________________________ 
RI.II.271.12.2022 

 

Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za wady oraz gwarancja to odrębne instytucje zatem 

pozostawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roszczenia z tytułu rękojmi za wady 

zapewni Zamawiającemu w niezbędnym zakresie zabezpieczenie wyeliminowania przez Wykonawcę 

najistotniejszych wad przedmiotu umowy. 

Mając na uwadze powyższe, a także w celu uniknięcia konieczności dodatkowych negocjacji  

z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a także nieuzasadnionego podwyższania ceny oferty Wykonawca 

zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmianę treści SWZ poprzez ustalenie maksymalnego okresu 

gwarancji na okres 60 miesięcy. 

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że brak reakcji Zamawiającego na wyżej opisane uwagi  

i niewprowadzenie stosownych modyfikacji może skutkować naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców. Wskazane w sposób jednoznaczny wpływa na podwyższenie cen 

ofertowych, co jest nieuzasadnione wobec zasady celowego i ekonomicznego wydatkowania środków 

publicznych. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający prowadząc inne 

postępowania o udzielenie zamówień publicznych stosuje podobne kryteria oceny ofert i Wykonawcy 

składający oferty oferują okres gwarancji 72 miesiące i przy podpisywaniu umów przedstawiają gwarancje 

bankowe lub ubezpieczeniowe na taki okres. 

 

Pytanie nr 2: 

W nawiązaniu do postanowienia §1 ust. 3 oraz 4 Załącznika nr 7 do SWZ-wzór umowy Wykonawca zwraca 

się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowej weryfikacji 

załączonej do dokumentacji przetargowej dokumentacji projektowej. 

Bowiem Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z art. 651 KC Wykonawca ma obowiązek informowania 

Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych o przeszkodach realizacyjnych, a stosownie do tegoż 

przepisu prawa oraz powstałego na jego kanwie orzecznictwa Sądu Najwyższego Wykonawca nie ma 

obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Rzetelne 

sprawdzenie dokumentacji wiązałoby się bowiem z koniecznością sprawdzenia wszystkich wyliczeń 

projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana między poszczególnymi branżami,  

a także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane 

w dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom geologicznym zaistniałym na terenie budowy.  

Na wstępnym etapie realizacji Wykonawca nie jest w stanie zauważyć wad wynikających  

z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyż nie ma technicznych możliwości merytorycznego 

sprawdzenia wszystkich elementów dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami 

prawa budowlanego. 

Podkreślenia wymaga, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej,  

zaś zapis o konieczności szczegółowego sprawdzenia przez Wykonawcę przedmiotowej dokumentacji,  

w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, jest sprzeczny z naturą stosunku prawnego łączącego strony 

umowy o roboty budowlane i jako taki jest nieważny na podstawie art. 353' K.c. w związku z art. 58 K.c. 

Wykonawca podkreśla, iż z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle umowy o roboty 

budowlane jednoznacznie wynika, że zgodnie z regułami ustawy Prawo zamówień publicznych, SWZ 

powinna obejmować szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji. 

Stosownie do postanowień ustawy PZP (art. 99-103) przedmiot zamówienia publicznego na roboty 

budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,  

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  

i okoliczności mogące mieć wypływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, 

przedmiot zamówienia na roboty budowlane powinien być opisany za pomocą dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, których definicję, zakres i formę 

określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późń. zm.). 

 Wskazać należy, iż ani w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ani na wstępnym etapie realizacji 

zadania nie jest możliwe wychwycenie wad wynikających z dokumentacji projektowej. Większość wad 

ujawnia się bowiem dopiero na etapie realizacji inwestycji, gdy okazuje się przed wbudowaniem określonego 

elementu, że będzie kolidował z innym, albo nawet po wykonaniu robót zgodnie z wadliwą dokumentacją. 

Wykonawca podkreśla, iż stosownie do art. 473 § 1 K.c. Dłużnik może przez umowę przyjąć 

odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych 

okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik na podstawie art. 473 K.c.  

nie może przejąć na siebie odpowiedzialności za okoliczności dotyczące wierzyciela. 

Nadto zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j. ze zm.)  

to projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego. Wykonawca, 

jak wskazano wyżej nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia 

jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu 

projektowania - musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z tym projektem oraz 

zasadami wiedzy budowlanej. 

Wobec w/w uznać należy, iż obowiązki Wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się 

do poinformowania Inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie 

wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu 

projektowania. Dołożenie należytej staranności przez wykonawcę w tym względzie, zwalnia  

go od współodpowiedzialności za wady robót budowlanych wynikające z wadliwości projektu. 

Podkreślić również należy, iż Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na podstawie projektu 

otrzymanego od Zamawiającego. Zamawiający uprzednio zawarł umowę o wykonanie dokumentacji 

projektowej, w której odpowiedzialnym za wady projektu i za następstwa realizacji robót według wadliwego 

i wewnętrznie nie skoordynowanego projektu, (jeżeli wady miały charakter ukryty), jest wyłącznie 

Projektant wobec Zamawiającego i któremu z tego tytułu służą wszelkie roszczenia. 

Wykonawca ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu umowy, zgodnie z art. 651 

KC, w tym zgłaszania dostrzeżonych wad projektu, zaraz po ich ujawnieniu, dla uwolnienia  

się odpowiedzialności za następstwa realizacji robót według wadliwego projektu. 

Opisane zatem na wstępie postanowienie Umowy -§1 ust. 3 oraz 4 , poza sutkami prawnymi wskazanymi 

powyżej narusza również przepisy ustawy PZP, art. 647 i art. 651 K. c. 

Wykonawca dodatkowo w powołaniu na stanowisko doktryny wskazuje, iż świadczenie dłużnika będące 

przedmiotem danego zobowiązania musi być oczywiście możliwe do spełnienia. Zasada swobody 

kształtowania treści umowy nie sięga tak dalece, by zezwalać stronom na zaciąganie zobowiązań 

niemożliwych do realizacji. Według art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest 

nieważna. Niemożliwość świadczenia, która powoduje nieważność umowy, musi być pierwotna,  

a świadczenie musi być obiektywnie niemożliwe do spełnienia. Subiektywna niemożliwość spełnienia 

świadczenia (tylko dla konkretnego dłużnika) nie podważa zobowiązania. Sankcję nieważności umowy 

sprowadza tylko tzw. uprzednia (pierwotna) i obiektywna niemożliwość świadczenia. Świadczenie jest 

uprzednio i obiektywnie niemożliwe, gdy na przeszkodę uniemożliwiającą jego spełnienie, już w chwili 

powstania zobowiązania (np. w chwili zawierania umowy), natknąłby się nie tylko dany dłużnik, ale także 

każda inna osoba, która znajdowałaby się w sytuacji dłużnika. 

Przepis art. 387 § 1 kodeksu cywilnego przewiduje nieważność umowy o świadczenie niemożliwe. Jest to 

nieważność bezwzględna, wynikająca z mocy prawa. Niemożliwość świadczenia istniejąca w czasie 

zawierania umowy powoduje, że zawarta umowa nie wywołuje skutków prawnych odpowiadających treści 

zgodnie złożonych oświadczeń woli. Nieważność umowy z powodu niemożliwości świadczenia eliminuje 

możliwość dochodzenia kar umownych, określonych w treści tej umowy, a także innych roszczeń, o których 

umowa stanowiła; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 stycznia 2005 r., I ACa 1313/2004. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisu 

oraz wszelkich innych postanowień z nim związanych z treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający potwierdza, że znana jest mu linia orzecznicza sądów powszechnych dot. zakresu obowiązku 

badania projektu przez wykonawcę na gruncie art. 651 k.c., zamawiający aprobuje stanowisko judykatury w 

przedmiotowej materii. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja geologiczna została sporządzona zgodnie z przepisami prawa. 

Wykonawca ma świadomość obciążających go badań sprawdzających w powołanym zakresie, jednakże 

wykonanie robót w sytuacji odmiennych niż wskazane w dokumentacji pierwotnej warunków gruntowych 

jest elementem ryzyka niemożliwym do ustalenia i wyceny. W konsekwencji wykonawca zwraca się z prośba 

o potwierdzenie, iż odmienne od ujętych w dokumentacji pierwotnej warunki gruntowo - wodne będą 

stanowiły podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Dokumentacja geologiczna została opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym 

zakresie i zgodnie z wymienionymi w opinii geotechnicznej przepisami prawa.  

Zmiana wynagrodzenia umownego może nastąpić wyłącznie zgodnie z zapisami §14 Załącznika nr 7 

„Projekt Istotnych postanowień umowy”. 

 

Pytanie nr 4: 

 Wykonawca wnosi o usunięcie z treści treść wzoru §3 ust. 1 umowy sformułowania „bezusterkowego” przy 

zapisach dotyczących odbioru robót czy to częściowych czy to końcowego. 

W światle powyższego czy aby Zamawiający w ramach postanowień umownych nie uniemożliwiał 

dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wad robót, tym samym uzależniając płatność wynagrodzenia od całkowitej niewadliwości 

robót, co jest niedopuszczalne. 

Zgodnie z przyjętą przez doktrynę i Sądy wykładnią, samo stwierdzenie istnienia wad robót przy  

ich odbiorze, nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, 

niepowstania związanego z nim zobowiązania wzajemnego. Wykonanie robót z wadami może  

być równoznaczne, albo z niewykonaniem zobowiązania albo z nienależytym wykonaniem zobowiązania. 

Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę  

gdy wada jest istotna, a więc uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza  

ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie 

zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszające ich wartość. Natomiast pozostałe wady, świadczą tylko  

o nienależytym wykonaniu zobowiązania. 

Jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, a co za tym idzie rzutują na kwestie wymagalności 

roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 marca 

2006 r. I ACa 1900/05 stwierdził, iż wady nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób 

nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia  

w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. 

Z powyższego wynika, iż w przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru 

po stronie Zamawiającego pozostanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeżeli 

w treści protokołu zostały zgłoszone wady lub usterki nieistotne. W takim przypadku Zamawiający powinien 

dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać zapisane ustalenia co do zakresu 

wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich 

usunięcia (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r. II CKN 28/97). 

 Zgodnie z przywołanym powyżej wyrokiem Sądu Najwyższego, protokół odbioru jest jedynie 

pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (świadczenie zostało spełnione z dniem 

zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą do dokonania rozliczeń pomiędzy stronami. 

 W w/w kontekście Zamawiający ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie  

z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty 
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wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. Wyrok Sadu Najwyższego  

z dnia 22 czerwca 2007 r. VCSK 99/07). Wykluczenie istnienia jakichkolwiek wad w chwili oddania obiektu 

budowlanego naruszałoby równowagę miedzy inwestorem a wykonawca, pozostawiając wykonawcę  

w niepewności odnośnie  wynagrodzenia, w tym zwrotu poniesionych nakładów. 

Wskazane postanowienie Wzoru Umowy, uzależniające dokonanie odbioru robót od braku jakichkolwiek 

wad czy usterek uznać należy za naruszające postanowień Ustawy PZP w zw. z art. 647 KC w zw. z art. 57 

ustawy Prawo Budowlane. Podkreślenia w tym kontekście wymaga, iż czynność odbioru robót nie jest 

elementem robót budowlanych, lecz obowiązkiem Inwestora wynikającym z art. 647 KC. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający załącza do odpowiedzi poprawiony zał. nr 7 do SWZ „Projekt Istotnych postanowień umowy” 

uwzgledniający wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5: 

W nawiązaniu do postanowienia §8 ust. 1 wzoru umowy – „1. W terminie zakończenia robót (§ 4 ust. 1 

umowy) Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte umową, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem 

pozytywnym oraz przygotuje dokumentację odbiorową.” Wykonawca zwraca się do Zamawiającego  

z prośbą o wskazanie co Zamawiający miał na myśli pod sformułowaniem „wynik pozytywny”? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający używając sformułowania „wynik pozytywny” miał na myśli, że wszystkie przeprowadzone 

próby i sprawdzenia pozwolą uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. 

 

Pytanie nr 6: 

 Mając na uwadze zapis §10 Załącznika nr 7 do SWZ -wzór umowy – Kary Umowne - Wykonawca zwraca 

się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację postanowień § 10 wzoru umowy poprzez ustalenie łącznego 

limitu kar umownych ze wszystkich tytułów wymienionych w § 10 wzoru umowy na poziomie 5% 

wynagrodzenia umownego. 

Wykonawca wskazuje, iż warunek ten jest nieproporcjonalny i sprzeczny z aktualną doktryną  

i orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2013 r.; 

sygn. akt: I CSK 124/13: „W sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi 

spełnienia świadczenia, ocena, czy kara ta jest nadmiernie wygórowana (art. 484 § 2 KC), powinna 

uwzględniać wysokość kary umownej zastrzeżonej w tej umowie na wypadek odstąpienia od niej. 

Nadto Wykonawca wskazuje, iż nieograniczony limitem poziom kar umownych niekorzystnie wpływa  

na szacowanie ceny oferty, w sposób nieuzasadniony ją podwyższając. Wskazane zaś nie wypełnia 

dyrektywy dla efektywnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 7: 

W nawiązaniu do postanowienia §14 ust. 2 punkt 2.1 a) i b) wzoru umowy – „2.1) zmiany technologiczne 

spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) z uwagi na możliwość osiągnięcia 

wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń, b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,(…)” 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie co Zamawiający miał na myśli pod 

sformułowaniem „wymagany efekt”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający pod sformułowaniem „wymagany efekt” miał na myśli, że w przypadku zmian 

technologicznych spowodowanych zastosowaniem innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

muszą zostać spełnione wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 8: 

W nawiązaniu do postanowienia §14 ust. 3 punkt d) wzoru umowy – „d) kolizja z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, (…)” 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie planowanych lub równolegle 

prowadzonych przez inne podmioty inwestycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Podejmowane działania Wykonawcy prac muszą być szczegółowo uzgadniane z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. prowadzącym działalność na terenie obiektu gdzie będą prowadzone prace związane 

z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków. 

 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie do postanowienia wskazanego  

w §14 wzoru umowy zapisu stanowiącego podstawę również do zmiany wysokości wynagrodzenia 

umownego. 

Wskazać należy bowiem, iż zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2014 r., I CSK 

568/13 konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza żądania przez przyjmującego zamówienie 

wynagrodzenia za prace nieobjęte umową. (…) W związku z charakteryzującą wynagrodzenie ryczałtowe 

zasadą niezmienności zarówno w doktrynie, jak i judykaturze zwraca się uwagę, że wynagrodzenie  

to stanowi ekwiwalent za wykonanie oznaczonego dzieła. Uzgodniona kwota odnosi się do ustalonego przez 

strony zakresu świadczenia przyjmującego zamówienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 

2010 r., I CSK 544/09, nie publ.). 

W świetle powyższego Wykonawca wnosi o dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji przedmiotowego 

postanowienia, wraz z odpowiednią modyfikacją wzoru Umowy poprzez dopuszczenie w ramach zmian 

umowy zastrzeżonych na wypadek zmiany zakresu Umowy, również stosownej zmiany wynagrodzenia 

umownego. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

W § 14 ust.1 pkt.2 ostatnie zdanie Załącznika nr 7 „Projekt Istotnych postanowień umowy”; jest mowa o 

możliwości zmiany wynagrodzenia umownego: 

„W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest 

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych 

urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.” 

 

Pytanie nr 10: 

W nawiązaniu do postanowienia PZT: punkt 4.3 Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  

lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu 

górniczego Teren, na którym projektowana jest przebudowa oczyszczalni nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego oraz postanowienia §14 ust. 1.2) punkt c) wzoru umowy – zmiana terminów wykonania umowy 

– konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych. 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, czy teren na którym projektowana  

jest przebudowa oczyszczalni znajduje się na terenach wykopalisk archeologicznych skoro teren na którym 

ma być wykonana przebudowa oczyszczalni nie znajduje się w granicach terenów górniczych. Czy zapis  

o archeologii nie jest zapisem na wyrost a będzie powodował zwiększenie kosztów oferty? 
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Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zgodnie z PZT punkt 4.3 teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o uzupełnienie rysunków projektu technicznego branży technologicznej Rys. T6 (załączony plik nie 

otwiera się), Rys. T7, Rys. T8, Rys. T9 (brak w udostępnionym załączniku). 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Pliki zostaną udostępnione. 

 

Pytanie nr 12: 

Na rysunku T1 Schemat technologiczny projektu technicznego branży technologicznej osad 

nadmierny/ustabilizowany kierowany jest z osadnika wstępnego do komory tlenowej stabilizacji osadów 

oraz bezpośrednio do stacji odwadniania osadów, a zarazem na podanym schemacie nie wskazano rurociągu 

odprowadzającego osad ustabilizowany z komory tlenowej stabilizacji osadów. Natomiast na rysunku T3 

Rzut przyziemia projektu technicznego branży technologicznej osad nadmierny/ustabilizowany kierowany 

jest z osadnika wstępnego do komory tlenowej stabilizacji osadów, a następnie z komory tlenowej stabilizacji 

osadów do stacji odwadniania osadów. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe rozwiązanie dotyczące 

transportu osadu nadmiernego/ustabilizowanego jest wskazane na rysunku T3 albo o wskazanie rozwiązania 

transportu osadu nadmiernego/ustabilizowanego zgodnie ze schematem technologicznym Rys. T1. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający potwierdza, iż prawidłowe rozwiązanie dotyczące transportu osadu znajduje się na rys. T3. 

Jednocześnie zamieszczamy poprawiony schemat technologiczny (Rys. nr T1') 

 

Pytanie nr 13: 

W opisie technicznym projektu technicznego branży technologicznej zapisano, że rozdział osadu 

nadmiernego oraz recyrkulowanego odbywać się będzie za pomocą zasuw z napędem elektrycznym, 

natomiast regulacja wydajności na podstawie wskazań przepływomierzy zaprojektowanych na rurociągach 

tłocznych. Prosimy o wskazanie na rysunkach technicznych lokalizacji zaprojektowanych przepływomierzy. 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Przepływomierze wskazane są na rys. T6 

 

Pytanie nr 14: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o potwierdzenie czy gwarancja obejmuje też 

urządzenia i części szybo zużywające się? 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Gwarancja obejmuje całość inwestycji wraz z zabudowanymi urządzeniami i ich elementami. 

 

Pytanie nr 15: 

Zamawiający jako eksploatator oczyszczalni ścieków ma po swojej stronie usunięcie i utylizację osadu  

z obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Jednocześnie nie będzie to miało wpływu na podniesienie kosztów 

oferty. 

Jednakże Wykonawca wskazuje, że jeśli ta czynność zostanie przerzucona na Wykonawcę to prosimy  

o podanie rzeczywistych ilości osadów do opróżnienia z obiektów przeznaczonych do modernizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Czynności związane z usunięciem i utylizacją osadów z obiektów przeznaczonych do rozbiórki wykona 

eksploatator. 
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Pytanie nr 16: 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym 

koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które  

są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

W rozdziale III SWZ pkt. 3  ppkt. 14: 

„W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów oraz ponoszenia 

z tego tytułu opłat za serwisowanie wbudowanych urządzeń. Koszty (opłaty) serwisowe ponoszone w okresie 

gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę obejmują w szczególności: koszt dojazdu, robocizny i materiałów 

eksploatacyjnych”. Zamawiający podtrzymuje warunek. 

 

Pytanie nr 17: 

Wykonawca wskazuje, iż w przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej robót wentylacyjnych. Prosimy  

o modyfikację przedmiaru w związku z załączeniem kosztorysów zrobionych w oparciu o przedmiary 

Zamawiającego na etapie składania ofert, bądź wskazanie do której pozycji należy doliczyć brakujący zakres 

robót, bądź prośba Wykonawcy o rezygnację załączania kosztorysów na etapie oferty, na zmianę załączenie 

kosztorysów na etapie podpisania Umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Pozycje dotyczące robót wentylacyjnych znajdują się w dz. 10 (dezodoryzacja - roboty montażowe) 

przedmiaru robot b. technologia. 

Zamawiający rezygnuje z konieczności złożenia kosztorysów ofertowych przez wszystkich 

Wykonawców na etapie składania ofert. Kosztorysy ofertowe będzie zobowiązany złożyć Wykonawca 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SWZ. 

 

Pytanie nr 18: 

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Ustawy PZP, tj. przesunięcie zakreślonego terminu z dnia 

22.07.2022 r , na dzień 29.07.2022 r. 

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i stopniem 

skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie., co potwierdza  

się pytaniami o braku załączonych projektów, schematem a nie wiadomo jakie jeszcze będą uwago po dalszej 

analizie. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwana na oferty ewentualnych potencjalnych 

podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również z uwagi na obecną sytuację 

w kraju i zagranicą związaną z nią ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawców, hurtowni 

związanych z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen , co ma ogromne 

znaczenie na końcową wartość Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen materiałowych, które 

w ostatnim czasie znacząco wzrosły i cały czas trwa tendencja zwyżkowa na robociznę i materiały. 

Jednocześnie jest to okres urlopowy, który również ma ogromny wpływ na pozyskanie ofert z rynku  

na urządzenia i materiały. 

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż dla tak znaczącego zakresowo i poważnego zadania inwestycyjnego, jak 

zadanie wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły się liczne wątpliwości podlegające 

wyjaśnieniu Zamawiającego. Wskazuję, iż Zamawiający winien zgodnie z dyspozycją art. 38 wyjaśniać 

zgłoszone w terminie wątpliwości Wykonawców niezwłocznie, przed planowanym terminem składania 

ofert, co w kontekście rozmiarów zamówienia objętego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz 

zakresu, priorytetowego charakteru i dofinansowania ze środków UE, a więc woli wyboru przez 

Zamawiającego oferty kompleksowej ale i wypełniającej założenia budżetowe, winno skłonić 

Zamawiającego do zapewnienia Wykonawcom realnej możliwości uwzględnienia w ramach ofert 

wszystkich okoliczności mających na nie wpływ. 
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Wykonawca  składając  niniejszy  wniosek  ma  na  celu  umożliwienie  sobie  oraz  innym  oferentom 

rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie 

ewentualnych do nich  zmian,  których  konieczność  wprowadzenia  może  być  niewątpliwym  efektem  

oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego. 

Za koniecznością podjęcia przez Wykonawcę działań objętych niniejszym wnioskiem przemawia zasada 

zachowania uczciwej konkurencji zarówno po stronie wykonawców, jak i Zamawiającego oraz niewątpliwa 

wola Zamawiającego uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie  

i wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym. 

Wykonawca nadmienia również, iż naruszenie jednej z podstawowych zasad PZP, jaką jest zasada uczciwej 

konkurencji wiązać się może z odpowiedzialnością wnikającą z przepisu art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia  

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca podkreśla również, iż Zamawiający winien być zainteresowany pozyskaniem jak największej 

ilości ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego 

jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, 

który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego, niezbędnymi dla rozwiania wszelkich wątpliwości, w szczególności w kontekście zasady, 

iż wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Wykonawcy 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zamawiający podtrzymuje termin złożenia ofert do dnia 22.07.2022 roku do godziny 10:00. 

 

Pytanie nr 19: 

Jak należy rozumieć pozycję w przedmiarze „podbudowa 2,5 MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 160 

cm” oraz „Podbudowa 5 MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 80 cm”? 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Zamawiający informuje, iż przywołane pozycje należy rozumień tak jak zostały one opisane w przedmiarze 

robót oraz części opisowej projektu technicznego b. konstrukcyjnej. W ocenie Zamawiającego zapisy pozycji 

przedmiarowej są jasne i czytelne. Niemniej jednak informujemy, iż: 

- "_podbudowa 2,5mpa_ - _grubość warstwy po zagęszczeniu 160cm_" dotyczy wypełnienie przestrzeni dna 

osadnika, pomiędzy projektowanymi ścianami popierającymi projektowane dno zbiornika/pomiędzy 

istniejącym, a projektowanym dnem, ob. nr 10. Szczegóły dotyczące wykonania robót znajdują się na str. 22 

opisu technicznego b. konstrukcyjnej, 

- "_podbudowa 5mpa_ - _grubość warstwy po zagęszczeniu 80c_m" dotyczy wymiany gruntu/wykonania 

podbudowy pod projektowanym  fundamentem silosu na wapno. Szczegóły dotyczące wykonania robót 

znajdują się na str. 22 opisu technicznego b. konstrukcyjnej. 

 

Pytanie nr 20: 

Zamawiający w przedmiarze robót branży budowlanej nie wskazał klasy betonu. Proszę zatem o wskazanie 

jakiej klasy beton ma zostać uwzględniony w kalkulacji oraz jaką posiada klasę ekspozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający nie modyfikuje załączonego do postępowania przetargowego  przedmiaru robót. Wymagane 

klasy betonu dla poszczególnych obiektów opisane są w części rysunkowej oraz opisowej projektu 

technicznego branży konstrukcyjnej. Zamawiający informuje, iż przedmiar ma  charakter pomocniczy. 

 

Pytanie nr 21: 

Zgodnie z SIWZ (rozdział XXI pkt 10) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w 100% po uzyskaniu odbioru 

końcowego przedmiotu, zaś w wzorze umowy (§13) zawarł informację, iż 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania zwraca po uzyskaniu odbioru końcowego oraz 30% po okresie gwarancji i rękojmi. W SIWZ nie 

ma wzmianki na temat zabezpieczenia w okresie gwarancji i rękojmi. Prosimy o ujednolicenie zapisów.  
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Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Właściwe zapisy dotyczące zabezpieczenia znajdują się w projektowanych zapisach umowy. Zamawiający 

dokonuje stosownej zmiany SWZ. 

 

Pytanie nr 22: 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane parametry do osiągnięcia w ramach rozruchu, zgodnie z projektem  

technicznym, pkt. 3.3. Ilości i skład ścieków oczyszczonych, str. 20 oraz pkt. 10. „Wnioski końcowe” str. 

67, to: BZT5 < 25,0 mgO2/dm3 , ChZTCr < 125,0 mgO2/dm3 , zawiesina ogólna < 35,0 mg/dm3 . 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zamawiający wymaga aby oczyszczalnia po zakończeniu robót oraz rozruchu technologicznym spełniała 

wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o równoważnej 

liczbie mieszkańców RLM powyżej 2.000(<10.000), dla odbiornika, który nie jest zbiornikiem sztucznym, 

jeziorem lub jego bezpośrednim dopływem przewiduje się pełne oczyszczanie w zakresie związków węgla i 

zawiesiny.  

W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, iż wymagane parametry do osiągnięcia dla oczyszczalni 

po przebudowie to: BZT5 < 25,0 mgO2/dm3 , ChZTCr < 125,0 mgO2/dm3 , zawiesina ogólna < 35,0 

mg/dm3. 

 

Pytanie nr 23: 

 Zgodnie z projektem technicznym, pkt. 3.4. „Jakość ścieków oczyszczonych” str. 21: „(…) przewiduje się 

pełne oczyszczanie w zakresie związków węgla i zawiesiny.”. Dalej zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 

01.00 Roboty technologiczne i instalacyjne, pkt. 9.1 „WYMAGANIA OGÓLNE” str. 18: „Zadaniem 

rozruchu jest uzyskanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z wydanym 

pozwoleniem wodno-prawnym.”. Dlaczego w ST - 01.00 Roboty technologiczne i instalacyjne, pkt 9.2 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE str. 19, wymaga  zakresu badań ścieków surowych i oczyszczonych 

wykraczającego poza wspomniane wskaźniki: ChZT, BZT5 i zawiesina ogólna? 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ST - 01.00 Roboty technologiczne i instalacyjne, pkt 9.2 WYMAGANIA 

SZCZEGÓŁOWE. Celem przeprowadzenia szczegółowej analizy ścieków oraz osadów w zakresie opisanym 

w p. 9.2 jest sprawdzenie efektu działania oczyszczalni po przeprowadzonej przebudowie, nie tylko w 

zakresie podstawowym, wymaganym pozwoleniem wodnoprawnym oraz rozporządzeniem (przywołanym 

w odpowiedzi na pytanie nr 22), ale również rozszerzonym między innymi o związki biogenne. Ponadto 

analiza piasku, skratek, osadu oraz granulatu zobrazuje sprawność oraz efekt działania zamontowanych 

urządzeń tj. instalacja do granulacji osadów, krata hakowa, sitopiaskownik. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona odbioru końcowe jedynie po spełnieniu wymagań / zapisów 

określonych w projekcie technicznym branży technologicznej, zarówno dla parametrów ścieków 

oczyszczonych jak i sprawności/efektu działania zamontowanych urządzeń. Wyniki analizy pozostałych 

wskaźników określonych w pkt 9.2 ST-01.00 nie będą miały wpływu na odbiór końcowy. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ na Wykonawcy leży obowiązek uzyskania w 

imieniu Użytkownika certyfikatu na rolnicze wykorzystanie granulatu (mieszanina osadu oraz wapna). W 

związku z powyższym Wykonawca poza zakresem badań opisanych w ST - 01.00 zobowiązany będzie do 

opracowania wszelkich innych badań, sprawozdań, opracowań i analiz niezbędnych do uzyskania 

certyfikatu.   

 

 



_____________________________________________________________________________________ 
RI.II.271.12.2022 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ: 

1. Z rozdziału XII wykreśla się punkt 2.3. 

2.3. Kosztorysy ofertowe. 

Wykonawca składający ofertę składa kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do 

SWZ przedmiarów robót. 

 

2. W rozdziale XIII ust. 1 dodaje się punkt 1.9. w brzmieniu: 

1.9. Kosztorysy ofertowe 

Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona składa kosztorysy ofertowe sporządzone na 

podstawie załączonych do SWZ przedmiarów robót. 

 

3. Rozdział XX ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji 

lub rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

 

 

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące 

dla wszystkich uczestników postępowania i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu 

ofert. 

 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 

 

       Z  poważaniem: 

WÓJT 

 (-) 

    Łukasz Bajgierowicz 

                                (podpisano bezpiecznym  

                                podpisem elektronicznym) 
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