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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 
 

Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANĄ Nr 3 treści SWZ, udostępnione na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust 7 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.; dalej 

uPzp),  
 

w dniu  30.04.2021 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji, pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta 
Bydgoszczy w 2021 roku Zadanie 1 – północ”, Nr sprawy 011/2021  

 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 

zmianę treści SWZ. 
 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

I. Pytania zestaw II z dnia 16.04.2021 r.: 
 

1) § 14 ust. 6 ostatnie zdanie projektu umowy – obmiary losowo wybranych pozycji – obmiary 
powinny być dokonywane na podstawie wykonanych robót, a nie losowo. W jaki sposób ma to 
być wiarygodne w stosunku do stwierdzonych wad na łatach wykonanych a nie obmierzonych? 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
§ 14 ust. 6 wzoru Umowy w brzmieniu:  (…) Obmiary losowo wybranych pozycji powinny być 
przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
Zapis przytoczony powyżej  dotyczy weryfikacji wymiarów łat podanych w meldunkach, a nie 
ich jakości. Sprawdzenie jakościowe dotyczy wszystkich wykonanych robót natomiast 
sprawdzenie prawidłowości wymiarów odbywa się losowo lub w przypadku podejrzenia ich 
błędnego oznaczenia w meldunku.   
 

2) § 17 ust. 14 projektu umowy – zadaniem Zamawiającego jest weryfikacja przesyłanych przez 
Wykonawcę dokumentów, stąd żądanie zapłaty kary umownej nie mniej niż 50,00 zł jest 
nieuzasadnione. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zapis § 17 ust. 14 nie dotyczy weryfikacji przez Zamawiającego przesłanych dokumentów. 
Dotyczy on kar umownych w sytuacji powtarzających się przypadków zgłaszania robót 
niewykonanych zgodnie z warunkami umowy jako wykonanych prawidłowo.  
Zamawiający nie zmienia zapisu § 17 ust 14 załącznika nr 2 do SWZ- wzoru umowy  
i utrzymuje go w pierwotnym brzmieniu. 

 
3) kary umowne przewidziane w projektu umowy (Kary umowne – 1000,00 zł i 5% wysokości 

wynagrodzenia) jawią się jako rażąco wygórowane; 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przychyla się do wniosku  Wykonawcy i dokonuje modyfikacji § 17 ust 1 punkty 
od 7) do 9) załącznika nr 2 do SWZ wzoru umowy- w następujący sposób: 
§17 ppkt7) wykreśleniu ulegają słowa: „5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w 
umowie, nie mniej niż „ 
§ 17 ust 1 pkt 7) otrzymuje nowe brzmienie: 
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„7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej 
umowy - w wysokości 1 000,00 zł, „ 
§17 ppkt 8) wykreśleniu ulegają słowa: „5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w 
umowie, nie mniej niż „ 
§ 17 ust 1 pkt 8) otrzymuje nowe brzmienie: 
8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości  
1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe 
dostarczenie, 
 §17 ppkt 9) wykreśleniu ulegają słowa: „5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w  tej 
umowie, nie mniej niż  „ 
§ 17 ust 1 pkt 8) otrzymuje nowe brzmienie: 
9)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości  
1 000,00 zł. 

4) w OPZ oraz projekcie umowy przewidziano instytucję „wstrzymania zapłaty wynagrodzenia” 
w razie ujawnienia się wad – wysokości 100% i 25%. Jest rażąco niekorzystne rozwiązanie – 
oderwane całkowicie od wysokości faktycznie doznanej przez Zamawiającego szkody (art. 
361 § 1 i 2 kc). 
 

UZASADNIENIE 
 Ja słusznie podnoszono to jeszcze na kanwie poprzednio obowiązującej ustawy Pzp do 
stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym 
sprzeczności z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej 
konkurencji poprzez posłużenie się określonymi zapisami w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia konkurencji. Wykonawca nie musi 
udowadniać, że określenia zawarte w dokumentacji związanej z postępowaniem, odnoszące 
się do przedmiotu zamówienia, faktycznie tę uczciwą konkurencję naruszają. Fakt naruszenia 
przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia 
(tak: wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 440/10). Potwierdzeniem powyższego jest 
m. in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 961/10), który 
dotyczy postępowania, w którym wykonawca zarzucił zamawiającemu opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie kręgu 
potencjalnych wykonawców do jednego podmiotu, dysponującego wymaganymi przez 
zamawiającego suszarkami typu taśmowego, gdzie przedmiotem zamówienia była budowa 
systemu termicznej przeróbki osadów. W przytoczonym orzeczeniu Krajowa Izba Odwoławcza 
stwierdziła, że nieistotnym jest argument podnoszony przez zamawiającego, iż przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane, a nie dostawa suszarek osadów, dlatego też nie można 
mówić o ograniczeniu konkurencji w zakresie robót budowlanych, ponieważ każdy z 
wykonawców robót budowlanych może zakupić w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
odpowiednie, to znaczy spełniające wymagania SIWZ, urządzenia. W ocenie KIO, zamawiający 
dokonując opisu instalacji, która jest najważniejszym zespołem urządzeń mającym być 
zainstalowanym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w sposób, który może 
preferować jednego z wielu producentów takich instalacji, utrudnia tym samym konkurencję 
wśród wszystkich wykonawców robót budowlanych. Zamawiający powinien w taki sposób 
sformułować przedmiot zamówienia, aby w żadnym aspekcie nie utrudniał uczciwej 
konkurencji, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni, choćby przez narzucenie 
wykonawcy jakiegoś elementu składającego się na dostawę, usługę, czy robotę budowlaną. 
Powyższe stanowisko potwierdza również uchwała Krajowe Izby Odwoławczej z dnia 7 
sierpnia 2009 r. (KIO/KD 20/09), w której wskazano, że opisanie zamówienia w sposób, który 
dyskryminuje jakikolwiek produkt stanowiący element składowy zamówienia bez 
uzasadnionej przyczyny stoi w sprzeczności z zasadą równego dostępu do zamówienia i zasadą 
uczciwej konkurencji, wyrażoną odpowiednio w art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Ustawy. 
postanowienia umowy powinny zostać określone w sposób na tyle precyzyjny, aby 
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wykonawca był w stanie określić cenę ofertową. W sytuacji, w której nie jest możliwe podanie 
katalogu zamkniętego okoliczności, z którymi wiążą się określone następstwa, zamawiający 
powinien dążyć do jak najpełniejszego ich wyszczególnienia (wyrok KIO o sygn. akt KIO 
2949/13).Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji powinien 
on tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. 
akt KIO 283/14). Celem Zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia 
korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który 
negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości 
ryzyka gospodarczego na wykonawcę (tak: wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. 
akt IV Ca 508/05). Biorąc pod uwagę treść dawnego art. 140 ust. 1 Pzp podnieść trzeba, że 
zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien szczegółowo określić 
co jest przedmiotem zamówienia. Sformułowany przez Państwa zakres zamówienia jest 
nieprawidłowy, albowiem nie można precyzyjnie ustalić, co w istocie jest przedmiotem 
zamówienia. Mogą to być bowiem dowolne ilości towaru, o ile określone części były wskazane 
w specyfikacji i mieściły się w wartości umowy. Oznacza to, że Sprzedawca nie miał możliwości 
przygotowania się do wykonania umowy, skoro nie wiedział ile poszczególnych części ma 
zostać zmagazynowane lub zabezpieczone na potrzeby udzielonego przez Państwa 
zamówienia. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 16 marca 2016 r. sygn. akt I ACa 805/15 
stwierdza, że „Z drugiej jednak strony dostrzec należało, że wysokość kary umownej 
zastrzeżona została przez strony w sposób proporcjonalny do wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego. Użyty przez strony współczynnik 0,3 % za każdy dzień opóźnienia, z założenia 
powodował zaś, że nawet przy stosunkowo nieznacznym upływie czasu od wyznaczonego 
terminu wykonania zamówienia, dochodziłoby do powstania zobowiązania o zapłatę kary w 
kwocie stanowiącej bardzo znaczący udział w umówionym wynagrodzeniu. Ten współczynnik 
niewątpliwie jawi się jako wysoki, w konfrontacji z przypadkami zastrzegania kar umownych 
w innych, podobnych umowach, w tym zwłaszcza w umowach o roboty budowlane w ramach 
zamówień publicznych.”. 
 Wobec tego Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację odpowiednich 
postanowień SIWZ. 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający utrzymuje zasadę wstrzymania płatności wynagrodzenia i zwolnienia tego 
wstrzymania, poprzez zapłatę części umówionego wynagrodzenia po usunięciu wady.  
Wartości do 25% i do 100% odnosiły się będą jednak odpowiednio, do wad wymagających 
poprawek i uzupełnień oraz do wad wymagających powtórzenia naprawy." Nawiązanie do 
szkody jest tu nieadekwatne. Zamawiający reguluje wynagrodzenie wykonawcy za należcie 
wykonane roboty i czynności. Poza tym, usunięcie wady w krótkim terminie, może 
powodować zwolnienie wstrzymanej części wynagrodzenia w wymaganym terminie 
płatności. 
Zamawiający nie podziela uwag co do sformułowania zakresu zamówienia. Uwzględniając 
przedmiot zamówienia, gdzie tylko część robót objęta jest planem remontów, ale część robót 
wynika wyłącznie z bieżących potrzeb i ustawowego obowiązku utrzymania dróg w 
odpowiednim stanie technicznym, opis przedmiotu  zamówienia jest właściwy i określa 
potrzeby zamawiającego i charakter zamówienia.  
Podobne okoliczności dotyczyć mogą zamówienia na zimowe utrzymanie dróg, gdzie zarząd 
drogi musi zapewnić właściwe utrzymanie, ale warunki zimowe mogą nie wystąpić lub 
wystąpić w niespotykanym rozmiarze. 
 

II. Dokonana ZMIANA Nr 3 treści SWZ  nie  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , 
jednak wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i 
przygotowanie ofert, w związku z tym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
10.05.2021r. godz.: 10:00 
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Wobec powyższego Zamawiający zmienia: 
 dotychczasową datę: „05.05.2021r.”, zawartą w pkt. XIII i XIV SWZ, na datę:  

„10.05.2021r.” 
godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę: 03.06.2021r., zawartą w pkt XV SWZ, na datę: „08.06.2021r.” 
 

III. Udzielone wyjaśnienia i dokonana ZMIANA Nr 3 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich 
udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 445171). 

 
 

 
Z upoważnienia Dyrektora ZDMIKP 

Z-ca Dyrektora ds. Transportu 
 

Podpis nieczytelny 
Rafał Grzegorzewski 

................................................ 
(podpis kierownika zamawiającego) 


