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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU 
INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” 
 
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)-  zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej. 
 
Zamawiający informuje, że w związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zapisów we wzorze umowy będącej 
załącznikiem do SIWZ oraz odpowiedziami, uzupełnieniami umowy czy zmianami pewnych zapisów umowy, w 
celu ujednolicenia i usystematyzowania została w paragrafach wprowadzona inna numeracja ustępów, punktów 
i podpunktów. Ujednolicono także nazewnictwo stron umowy tj. „Zamawiający” i „Wykonawca” – zamiast 
nazewnictwa „Inspektor”. Zmieniony wzór umowy został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 1:    1. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej wnosimy o ustalenie szczegółowego składu zespołu 
nadzoru inwestorskiego.   
SIWZ: 
W razie potrzeby Inspektor wiodący ma zapewnić swoim Inspektorom branżowym niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 
ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. 
materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska. 
Do obowiązków nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji należy: 
- zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy 
Czy Zamawiający wymagał będzie w zespole nadzoru archeologa?  
 
- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót, wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót 
przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w 
Dzienniku Budowy 
Czy Zamawiający wymagał będzie w zespole nadzoru Geodety?  
 
- zapewnienie nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dla robót instalacyjnych oraz konstrukcyjno-
budowlanych, oraz przy usuwaniu kolizji z urządzeniami obcymi (n.p. wodociąg, telekomunikacja, energetyka, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna) 
Czy Zamawiający wymagał będzie w zespole nadzoru IN branży telekomunikacyjnej? 
 
Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu powoduje naruszenie art. 29 ust 1 i 2 PZP poprzez dokonanie opisu 
przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz w 
sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. 
Brak minimalnych ilości personelu oraz minimalnego czasu jego pracy wprowadza ryzyko złożenia nieporównywalnych 
ofert. W sytuacji gdy wykonawcy nie mają takich samych informacji w tym zakresie mogą w  różny sposób dokonać kalkulacji 
oferty, przez co oferty będą nieporównywalne, gdyż około 80% wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie 
personelu. 
Nadto skoro Zamawiający jest w trakcie postępowania na roboty budowlane, to należy przyjąć, iż jest w stanie ocenić 
potrzeby w zakresie ilości personelu i czasu, jakie ten powinien poświęcić na wykonanie zamówienia objętego 
analizowanym postępowaniem. Podanie w SIWZ, w opisie warunków udziału w postępowaniu, minimalnych wielkości 
personelu w odniesieniu jedynie do nadzorowanych branż  należy uznać w tym zakresie za niewystarczające. 
Nie ma przy tym przeszkód, aby opis w tym zakresie uwzględniał również możliwość łączenia przez daną osobę różnych 
specjalizacji. Brak takich danych może skutkować złożeniem przez wykonawców nieporównywalnych ofert. 
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Odpowiedź nr 1:    Zamawiający podał minimalny skład personelu (patrz pkt. 7.2.2.a) SIWZ) oraz minimalny czas pracy a 
także zakres obowiązków i zadań należących do inspektorów nadzoru dla przedmiotowej inwestycji (patrz pkt. 3 SIWZ oraz 
zapisy umowy). 
Ponad to w SIWZ pkt. 7.2.2. a) jest zapis, w którym Zamawiający dopuścił łączenie funkcji spośród osób wskazanych w tym 
punkcie jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia. 
Nadzór archeologiczny leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych, Inspektor Nadzoru jedynie sprawdza czy 
Wykonawca w tym zakresie spełnia warunki określone w wydanych decyzjach, natomiast pozostałe wskazane powyżej 
zapisy SIWZ są informacją dla Inspektora wiodącego, że jeśli w minimalnym składzie personelu jaki wymaga Zamawiający 
nie będzie osób, które będą zajmowały się np. rozliczeniem z wykonawcą robót to wtedy Inspektor wiodący będzie 
zobowiązany na własny koszt zatrudnić dodatkowe osoby dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji. Także 
dokumentacja techniczna pozwala jasno określić personel niezbędny do realizacji zadania w składzie nie mniejszym niż ten 
wymagany przez Zamawiającego w SIWZ.  
W pkt.3.1 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że „W razie potrzeby Inspektor wiodący ma zapewnić swoim Inspektorom 
branżowym niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do 
właściwego sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska.”. Nie 
narzuca się zatrudnienia dodatkowych osób przez cały okres realizacji inwestycji, potrzeby w tym zakresie indywidualnie 
ocenia Inspektor wiodący. 
 
Ponad to, Zamawiający wprowadza zmiany w zapisach SIWZ dotyczących wymaganego personelu dla realizacji zadania 
poprzez dodanie zapisu w pkt. 7.2.2.a): 
- branża telekomunikacyjna: jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru dla robót telekomunikacyjnych -  która 
posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do nadzorowania nad 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 
 
w umowie w §2 ust. 1 dodaje się zapis: 
1.5 branży telekomunikacyjnej, pełnić będzie: Pan/Pani…………………………………………… – uprawnienia nr 
……………………..…………………; 
 
w umowie §2 wprowadza się ust.2 poprzez dodanie zapisu: 
2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Nadzór Inwestorski na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia zastępowanych przez nie osób określonego w Ofercie 
Nadzoru Inwestorskiego i wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
 
Zmianie uległ także załącznik do SIWZ nr 8 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

 
 
Pytanie nr 2:   We wzorze umowy § 5 pkt.2  Zamawiający zawarł zapisu o braku waloryzacji, Wynagrodzenie ustalone w ust. 
1 nie podlega waloryzacji. 
 Wnosimy o dodanie w projekcie umowy zapisów o waloryzacji, zgodnie z poniższym. 
Pragniemy zaznaczyć, iż w postępowaniu  prowadzonym  np. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział 
w Krakowie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK 94G oraz 
wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Bochnia – Tarnów w podziale na 2 części” Zamawiający zawarł zapisy 
dotyczące wartości możliwej waloryzacji.  
Wedle doświadczenia Wykonawcy pełniącego usługi nadzoru inwestorskiego informujemy, iż zadania realizowane obecnie 
w dobie pandemii mogą znacznie się wydłużać poprzez zmniejszenie zaangażowania kadry nie tylko Wykonawcy Robót 
budowlanych, również Wykonawcy pełniącego usługi nadzoru inwestorskiego. 
Mając na uwadze powyższe pragniemy zwrócić uwagę również na fakt, że problemem dla budownictwa są wzrosty kosztów 
kilkunasto- lub kilkudziesięcioprocentowe, których wartość może wynosić, aż 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w umowie.  
Niewprowadzenie powyższej zmiany będzie skutkowało bezpodstawnym wzbogaceniem się Zamawiającego oraz 
nieważnością umowy. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 248/12, II CSK 527/06, V CSK 537/04, II CSK 344/07) stwierdził, iż 
przepisy o zamówieniach publicznych nie uchybiają przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu. Brak jest zatem podstaw 
do kwestionowania możliwości stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu do umowy zawartej w trybie 
zamówienia publicznego, która z braku właściwej formy okazała się nieważna. Rozwiązanie to zakłada, że strona, która 
skorzystała z efektów prac wykonanych na podstawie nieważnej umowy jest bezpodstawnie wzbogacona.  
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 22 października 2014 r.II CSK 773/13 w zamówieniach 
publicznych nie trzeba podawać limitu zwaloryzowanego zobowiązania. Strony mogą w zamówieniu zawrzeć klauzulę 
waloryzacyjną, pod warunkiem, że będzie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. 
Wnosimy o ustanowienie w umowie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, poniżej propozycja: 

I. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji raz w miesiącu. 
II. Waloryzacja zostanie uwzględniona w wynagrodzeniu począwszy od miesiąca,  
w którym została wystawiona pierwsza faktura VAT. 
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III. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w 
budownictwie lub gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia za poprzedni miesiąc, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
119a ust. 3 ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1541 z późn. 
zm.) 
IV. Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru: Pn = 
Ww/100 gdzie: 
Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot; 
Ww - wyrażony w procentach wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia  
(w budownictwie lub w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni miesiąc ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 119a ust. 3 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 
1541  
z późn. zm.) wyliczony w odniesieniu do dnia zawarcia Umowy. 
V. W przypadku, gdyby wskaźniki, o których mowa powyżej, przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
Stanowisko przyszłego Wykonawcy przedstawione podczas zadawania pytań jest wzmocnione dodatkowo 
stanowiskiem ustawodawcy, który uznając konieczność przywracania równowagi stron umowy, w nowej ustawie 
Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nałożył na zamawiających wprost 
obowiązek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych, uznając je tym samym za konieczne.  

Art.  439.  [Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub usługi zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy] Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 
2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 
a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których 
zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz 
określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 
Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w celu ustalenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, oblicza się różnicę między średnią ceną materiałów lub kosztów, 
obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez 
wykonawcę, zgodnie z ust. 2. 

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

Wprowadzenie wprost w ustawie przepisu, zawierającego obowiązek uwzględnienia w treści umowy odpowiedniej klauzuli 
dotyczącej zmian wynagrodzenia wykonawcy oznacza, że dokonywanie takiej waloryzacji wynagrodzenia jest zgodne z wolą 
ustawodawcy oraz zasadami słuszności. Tym samym należy uznać, że zasadne jest również wprowadzenie takiej klauzuli do 
niniejszej Umowy. Oczywistym jest, że z uwagi na zachodzące w gospodarce oraz społeczeństwie zmiany treść przepisów 
jest poddawana ciągłym zmianom, mającym na celu dostosowanie ich treści do aktualnych potrzeb społeczeństwa. Jedną z 
takich aktualnych potrzeb, związanych z nieprzewidywalnymi oraz nagłymi zmianami w cenach towarów i usług, a tym 
samym również cenach wynagrodzeń, jest wprowadzanie do umów klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te mają na celu 
zapewnienie równowagi ekonomicznej stron umowy. Nie ma jakichkolwiek podstaw dla pozbawienia Wykonawcy 
możliwości ukształtowania Umowy zgodnie z aktualnymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi wyłącznie dlatego, że 
Umowa zawarta została w oparciu o przepisy, które nie przewidywały wprost obowiązku wprowadzenia do zawieranej 
umowy proponowanych przez Wykonawcę regulacji,  
Jednocześnie, pomimo że wskazywana powyżej regulacja wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r., to podmioty 
przeprowadzające aktualnie przetargi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wprowadzają do umów zapisy 
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dotyczące wskazywanej powyżej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Jako przykład wskazać można następujące 
przetargi przeprowadzane przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:  
• na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi krajowej nr 94, klasy technicznej GP, od km 326 + 048, 
37 km do km 327 + 535,75 w msc. Modlnica, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, nr 
postępowania: O.KR.D-3.2413.8.2020, prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Krakowie, gdzie w Tomie II SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy, wprowadzone zostały w §6a zapisy o waloryzacji 
wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) 
opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS; 
• na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK 94G oraz wykonaniem 
ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Bochnia – Tarnów w podziale na 2 części, prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, gdzie w Tomie II SIWZ – istotne dla stron postanowienia umowy, zarówno dla 
części I jak i dla części II, wprowadzone zostały w §6a zapisy o waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o  wskaźnik wzrostu lub 
spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS.  
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że wprowadzenie do umowy zapisów o treści podobnej do proponowanej przez 
Wykonawcę w niniejszej sprawie jest dopuszczalne. Pozytywne rozpatrzenie niniejszego pytania miało za zadanie pozwolić 
na uniknięcie skierowania sprawy na drogę procesu sądowego, które to rozwiązanie jest korzystne dla obu Stron nie tylko 
ze względów finansowych, a to poprzez uniknięcie konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, ale w szczególności z 
uwagi na szybsze rozwiązanie ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz korzystne dla wymiaru sprawiedliwości 
ograniczenie liczby spraw sądowych. Aktualnie wzrasta znaczenie mediacji oraz innych pozasądowych sposobów 
rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, w szczególności z uwagi na powszechne propagowanie takich form 
rozwiązywania sporów. Ponadto odnosząc się do wskazywanych w niniejszym wniosku podstaw dla zastosowania klauzuli 
rebus sic stantibus wskazać przywołać należy stanowisko wyrażone w archiwalnej opinii Urzędu Zamówień Publicznych 
dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie archiwalne/dopuszczalnosc-
zmian-umowy-o-zamowienie-publiczne: „Strony zawartej umowy mogą również zmienić jej treść w wyniku waloryzacji 
sądowej. Taka zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podyktowana np. nadzwyczajną zmianą 
stosunków (rebus sic stantibus), uregulowaną w art. 3571 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli  z powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone  z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 
jedne z ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów 
stron, zgodnie  z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub 
nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Do modyfikacji stosunku umownego w omawianych okolicznościach właściwy jest sąd 
powszechny. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą jednak zapobiec postępowaniu sądowemu 
dochodząc wcześniej do kompromisu w tej materii.” Opinia ta w cytowanym zakresie zachowała swoją aktualność,  a 
wyrażonej w niej stanowisko dodatkowo przemawia za pozytywnym rozpatrzeniem niniejszego wniosku. 
 
Odpowiedź nr 2:  Uwzględniając zapisy art.142 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza do umowy następujące zmiany: 
W §5 umowy dodaje się ust. 2-6 : 

2) Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy 

wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega 

zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości.  

3) Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie także w przypadku, gdy zmianie ulegną: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i że nie zostały one zrekompensowane w wyniku waloryzacji cen, o której 

mowa w ust.2. 

4) Wprowadzenie odpowiedniej zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będzie wykazania przez 

Wykonawcę za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób zmiana przepisów wpływa na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę 

wynagrodzenia, szczegółową kalkulację kosztów obrazujących wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodów 

potwierdzających założenia, na których te kalkulacje się opierają. Ponieważ wymienione wskaźniki dotyczą ewidentnie 

kosztów osobowych, kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do 

poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie).  
Zamawiający dokona weryfikacji wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia. W przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen 

jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień/dowodów. 
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Waloryzacja będzie dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie 

odpowiednich zmian przepisów. 

 

5) Zmienione w oparciu o ust.2 i 3  wynagrodzenie będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, licząc 

od miesiąca w którym został złożony wniosek o zmianę wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego 

takiej zmiany, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa wyżej chyba, że co innego będzie 

wynikało z przepisów będących podstawą do złożenia wniosku. 

6) Zawarcie aneksu w przypadku wyżej opisanych zmian wynagrodzenia przewidzianych w ust. 2) i 3) nastąpi nie później niż 

w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

W §3 umowy dodaje się ust. 2 i 3: 

2)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których w 
dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć, a w szczególności gdy: 
2.1 zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy i mające wpływ na zakres lub okres 
obowiązywania umowy, 
2.2  wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur 
administracyjnych, mających wpływ na okres obowiązywania umowy, a nie wynikających z przyczyn leżących po 
stronie Nadzoru Inwestorskiego. 
2.3  wystąpiła jakakolwiek sytuacja mająca wpływ na zmianę okresu obowiązywania umowy i została ona opisana w 
Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 
2.4 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 

3)    W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, zmiana okresu określonego   w § 3 ust. 
1 następuje tylko o taką liczbę dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej okoliczności. 

 

W §8 umowy w ust. 5 dodaje się zapis: 

…. „W wypadkach określonych powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy.” 

 
Pytanie nr 3:   Wnosimy do Zamawiającego o wprowadzenie zapisów dotyczących poniesionych kosztów, których wysokość 
ze względu na bezprecedensowy charakter i skalę obecnie panującej pandemii nie jest możliwa do przewidzenia ani 
zapobieżenia, a jednocześnie jest niezależna od Wykonawcy (Siła Wyższa),  
Przedłużenia terminu realizacji inwestycji wraz z wystąpieniem dodatkowych kosztów z tego tytułu, które to okoliczności ze 
względu na bezprecedensowy charakter i skalę pandemii nie są możliwe do przewidzenia ani zapobieżenia a jednocześnie 
są niezależne od Wykonawcy (Siła Wyższa),  
Przedłużenia terminu realizacji inwestycji z wystąpieniem dodatkowych kosztów z powodu wystąpienia Siły Wyższej, w 
szczególności ze względu na ograniczoną dostępność urzędów Państwowych,  ograniczoną ilość pracowników pełniących 
swoją funkcję, opóźnienia w wydawaniu opinii/decyzji w stosunku do obowiązujących terminów w postępowaniach 
administracyjnych, upadłość mikro i małych przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych. 
 Wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego zmiany SIWZ poprzez zmianę treści projektu umowy i wprowadzenie 
postanowień dotyczących: 

1. ustalenia, że żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej,  
2. możliwości wydłużenia terminu realizacji Umowy / terminów pośrednich określonych w Umowie z powodu 
zaistnienia Siły Wyższej, w tym w szczególności w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres trwania Siły 
Wyższej,  
3. zawieszenia biegu wszystkich terminów umownych z powodu zaistnienia Siły Wyższej, w tym w szczególności w 
postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) o okres trwania Siły Wyższej, 
4. możliwości zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów, wzrostu 
cen towarów i usług, wydłużenia terminu realizacji, zaistnienia przeszkód w realizacji umowy wynikających z działania 
Siły wyższej, w tym wprowadzenia nowych obowiązków lub ograniczeń przepisami prawa, wydłużenia czasu realizacji 
zobowiązań umownych.  

 
Dodatkowo wnosimy o ustalenie zapisu w umowie, że w przypadku braku możliwości wykonywania umów z przyczyn w/w 
(… ) będzie miała prawo do odstąpienia od umowy bez naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za to odstąpienie 
wraz z uregulowaniem bieżących zobowiązań przez Zamawiającego do momentu zakończenia pełnienia usługi nadzoru.  
W umowie ponadto powinien znaleźć się zapis o wyeliminowaniu odpowiedzialności tj. kar za opóźnienie w przypadku, gdy 
działanie nie było zawinione z w/w powodów występujących ze strony przyszłego Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 3:  Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bądź całkowite odstąpienie od niej na zasadach i warunkach 
określonych w umowie oraz zmian jakie wprowadza się na podstawie niniejszych odpowiedzi.  
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Pytanie nr 4:  Zgodnie z SIWZ pkt.3.1 : 
Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych 
niezbędnych dla wykonania w/w zadania oraz w razie potrzeby, powołania zespołu składającego się z osób/Inspektorów 
posiadających stosowne uprawnienia budowlane (dla poszczególnych branż), oraz zapewnienie udziału tych osób w 
przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane. 
Wnosimy o uszczegółowienie ilości/częstotliwości przeglądów w okresie gwarancyjnym. 
 
Odpowiedź nr 4:  Zgodnie z przepisami prawa budowlanego na właścicielu nieruchomości lub  zarządcy obiektu 
budowlanego spoczywa obowiązek należytego dbania o nieruchomość w taki sposób, aby nie stwarzała ona zagrożenia dla 
ludzi oraz ich mienia i nie wpływała negatywnie na estetykę otoczenia. W tym zakresie ustawa rozróżnia dwa rodzaje 
kontroli okresowych, pierwszy to okresowe kontrole wykonywane raz w roku, drugi to kontrole wykonywane raz na pięć 
lat.  
Takie przeglądy Zamawiający będzie przeprowadzał bez konieczności udziału członków Nadzoru Inwestorskiego, natomiast 
jeżeli w wyniku w/w przeglądów lub tzw. przeglądów bieżących wykonywanych częściej niż raz w roku, Zamawiający 
dostrzeże jakiekolwiek wady lub usterki, wtedy zwoła przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót 
budowlanych i członków Nadzoru. Ponad to przed upływem okresu gwarancyjnego bez względu na to czy wystąpią 
jakiekolwiek usterki czy też nie, Zamawiający zwoła „ostateczny” przegląd gwarancyjny z udziałem wszystkich stron.   
 
 
Pytanie nr 5:  W zakresie badań laboratoryjnych Zamawiający wskazuje: 
SIWZ: 
- egzekwowanie od Wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych – 
w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy robót 
Umowa:  
- w przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zlecenia 
niezależnemu Laboratorium wykonanie badań dodatkowych 
 
Wnosimy o ujednolicenie zapisów, czy nadzór inwestorski w przypadku  materiałów lub robót budzących wątpliwość winien 
zlecić wykonanie badań niezależnemu laboratorium? 
Jeżeli tak, to kto będzie ponosił koszty badań – Zamawiający czy Wykonawca Robót Budowlanych?  
Jeżeli nie, tzn. nadzór inwestorski będzie zobowiązany przeprowadzać badania niezależne, wnosimy do Zamawiającego o 
określenie maksymalnej ilości tych badań np. w ilości maksymalnie 2% od puli badań Wykonawcy Robót Budowlanych. 
 
Odpowiedź nr 5:  W §1 ust. 4 wprowadza się zamiany zapisów umowy poprzez  dodanie zapisu (ppkt.4.32) : 
-Jeżeli wyniki badań zlecone dodatkowo przez Wykonawcę (Inspektora nadzoru) wykażą, że:  

°  materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami i 
aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca robót budowlanych,  
°  materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązujących norm i aprobat, to 
koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
 
Pytanie nr 6:  Firma (…) wnosi do Zamawiającego o ustanowienie limitu kar naliczonych do wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w § 5 pkt.1 wzoru umowy. 
 
Zgodnie z poglądem wyrażanym w orzecznictwie bezterminowe lub nielimitowane kwotowo zastrzeżenie kary umownej nie 
stanowi „określenia sumy pieniężnej” w rozumieniu art. 483 kc. Zastrzegając karę umowną należy więc określić jej górny 
limit kwotowy lub maksymalny termin do którego można ją naliczać. 
 
Inaczej mówiąc, w przypadku gdy umowa zawarta w przetargu publicznym przewiduje karę umowną w wysokości np. 0,25 
% wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, takie postanowienie jest niezgodne z kodeksem cywilnym. Nie 
określa ono bowiem maksymalnego terminu naliczania kary umownej ani maksymalnej wysokości kary, którą może zostać 
obciążony wykonawca. Na gruncie ww. postanowienia kara umowna może być naliczana w nieskończoność. Kara umowna, 
którą obciążony zostanie wykonawca może więc osiągnąć rozmiar nie tylko niewspółmierny do szkody poniesionej przez 
zamawiającego, ale nawet znacznie większy niż całkowite wynagrodzenie wykonawcy przewidziane w umowie. Zgodnie z 
poglądem wyrażanym w orzecznictwie klauzula przewidująca karę umowną w wysokości x % wynagrodzenia za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu umowy jest sprzeczna z art. 483 kc, a co za tym idzie jest nieważna. Na podstawie tak brzmiącego 
postanowienia umowy wykonawca nie może zostać skutecznie obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej. 
 
Na potwierdzenie powyższego stanowiska można powołać następujące orzeczenia sądowe: 
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• Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 roku, sygn. IV CSK 687/14:  
Brak określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do 
obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, 
niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, nie spełnia należącego do jego istoty 
wynikającego z art. 483 § 1 KC wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają 
wysokość kary umownej, albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości. 
 
• Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn.  I C 87/16: 
Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela i przyjmuje za własny pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w 
uzasadnieniu wyroku z dnia 22 października 2015 r. (IV CSK 687/14), zgodnie z którym nieokreślenie w umowie końcowego 
terminu naliczania kar umownych, ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem 
w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania 
zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy 
pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. 
Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy 
do definitywnego określenia jej wysokości. 
 
• Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22 listopada 2018 roku, sygn. XIII Ga 642/18:  
Zapis nie wskazujący ani maksymalnej wysokości kary umownej, ani ostatecznego terminu, do którego jest naliczana, nie 
spełnia warunku wskazania określonej sumy, co czyni zapis § 8 ust. 1 pkt 1.1 umowy bezwzględnie nieważnym (art. 58 § 1 
k.c.). Nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej prowadzi do 
obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie wieczne, 
niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty 
wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.  
 
Krajowa Izba Odwoławcza dokonując oceny istniejących zapisów oraz uwzględniając argumentację formalną i prawną 
zamawiającego nie znajduje podstaw do ingerencji w treść tak ustalonych zapisów z uwagi na nie stwierdzenie naruszenia 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przedstawione przez Zamawiającego uzasadnienie zastosowanych 
środków prawem przewidzianych i chroniących interes zamawiającego na wypadek powstania ewentualnych szkód z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 6:  Zamawiający zmienia zapisy umowy w §10 poprzez wprowadzenie ust. 4: 
4. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych i obciążenia nimi Wykonawcy w łącznym wymiarze, nie większym 
jednak niż 30 % ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1. 
 
oraz w §12 ust. 1 zmienia zapis poprzez dodanie zdania : … „w szczególności w odniesieniu do zmian niniejszej umowy.” 
 
 
Pytanie nr 7:  Zgodnie z projektem umowy § 6: 
Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonaną pracę Nadzoru proporcjonalnie do odebranych i 
wykonanych robót na podstawie protokołu odbioru robót będącego załącznikiem do faktury wystawionej przez Wykonawcę 
robót i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Wnosimy o potwierdzenie, że płatności odbywały się będą raz w miesiącu. 
 
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający dopuszcza dla wykonawcy robót budowlanych fakturowanie częściowe na podstawie 
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego z zastrzeżeniem, że nie niż do 80% wartości umowy, pozostałą  
kwotę Wykonawca zafakturuje po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 8:  Zgodnie z żądaniem Zamawiającego – SIWZ: 
Zamawiający, żąda aby co najmniej jeden z inspektorów spełniał  wymagania o których mowa w  art. 37c ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014 poz. 1446 ze zm.) tj.: przez co najmniej 18 miesięcy 
brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 
muzeum będącego instytucją kultury, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. 
Zapewniamy Zamawiającego, że lepszym rozwiązaniem będzie zaangażowanie do zespołu nadzoru archeologa 
posiadającego wykształcenie wyższe na kierunku archeologia,  a jednocześnie wiedzę w zakresie zabytków oraz wykopalisk 
archeologicznych, w którego gestii byłoby sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi. 
 
Odpowiedź nr 8:  Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w w/w zakresie. 
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Pytanie nr 9:  Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej SIWZ pkt. Zamawiający wymaga: 
7.2.2 Zdolność techniczna lub zawodowa : 
a)Wykonawca wskaże osobę do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełnia następujące 
warunki: 
  branża drogowa: jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru dla robót drogowych -  która posiada 
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania nad robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej, oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub pełnił 
funkcję kierownika budowy podczas budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z płyt granitowych lub kostki 
granitowej o powierzchni min 4.500,00 m2. 
 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz zważywszy na interpretację Izby, określenie warunków musi polegać na 
wyznaczeniu „minimalnych poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót 
budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. A zatem doświadczenie, które wykonawca 
musi posiadać w celu uzyskania zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane 
doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych elementów. 
Przechodząc do omówienia zasady proporcjonalności, dostrzeżenia wymaga, iż w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt 
KIO 2180/16)Izba odwołała się do orzecznictwa TSUE wskazując, że proporcjonalność polega na określeniu przez 
zamawiającego wyłącznie takich wymagań, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.  
Zważywszy na osiągnięcie zakładanego celu jakim jest Rewitalizacja Placu 1 Maja  w Ujeździe wnosimy o zmianę powyższego 
zapisu zgodnie z poniższym:  
[…]  
branża drogowa: jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru dla robót drogowych -  która posiada uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania nad robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej, oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru lub pełnił funkcję kierownika 
budowy podczas budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z płyt granitowych lub kostki granitowej o powierzchni 
min 2.500,00 m2. 
 
Odpowiedź nr 9:  Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w w/w zakresie. Wymagania określone przez zamawiającego są 
proporcjonalne i konieczne do osiągnięcia zakładanego celu. 
 
 

W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie art. 38 ust 4 i 4a dotyczącymi zapisów SIWZ oraz umowy, 
które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z art.12a ust 2 Zamawiający przedłuża także 
termin składania i otwarcia ofert na: 
- termin składania ofert:    12.10.2020 r. ,   godz. 12:00 
- termin otwarcia ofert:     12.10.2020 r. ,   godz. 12:30 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 
odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane 
Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej. 
 
           Zamawiający: 
 
                     Z up. Burmistrza 
                   Katarzyna Tomczyk 
                      Z-ca Burmistrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


