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Pilchowice dnia 12.02.2016 r. 

 

Znak sprawy: IZP.272.4.3.2016 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Przebudowa dróg gminnych: ul. Cystersów, ul. Lipowej,  

ul. Powstańców Śląskich w Stanicy; ul. Cichej w Nieborowicach; ul. Krótkiej w Wilczy”   

Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę  

o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Cystersów, ul. Lipowej,  

ul. Powstańców Śląskich w Stanicy; ul. Cichej w Nieborowicach; ul. Krótkiej w Wilczy” 

dot.par.6 ust.1 pkt b) projekt umowy: wnosimy o wykreślenie wyrażenia „postępowania 

upadłościowego” jako niezgodnego z art. 83 prawa upadłościowego. 

dot. par. 10 ust. 1 pkt a) i b) projektu umowy: - Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę. 

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych 

zależne np. od Zamawiającego.  

Na poparci niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia  z 17.06.2003r.. III CKN 

122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na 

skutek niewykonania lub niezażytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1k.c. 

ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej 

szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być 

utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesionej szkody” 

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt 

II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych  

w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna 

za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność 

wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. 

Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Zamówień Publicznych, który we 

wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie za opóźnienie, jako element 

dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.  
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Zamawiający wykreśla paragraf 6 ust 1 pkt b) projektu umowy. 

Zamawiający w par. 10 ust. 1 pkt a) i b) projektu umowy nie wyraża zgody na zmiany 

wnioskowane przez Wykonawcę. 

 

Powyższą informacja należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Z uwagi na to, że odpowiedź nie maja znaczenia w szacowaniu wartości zamówienia 

przez Wykonawców termin składania ofert nie podlega przedłużeniu. 

 

 

Kierownik Referatu Inwestycji  

i Zamówień Publicznych  

 

Joanna Kruczyńska 


