
Czerwionka-Leszczyny dnia 06.05.2016 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.5.2016                 

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Wykonanie remontu dróg gminnych
poprzez  ułożenie  warstwy  uszczelniającej  i  uszorstniającej  z  mieszanki  mineralno-
bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Odpowiedź  II  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j.  Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ), przekazuję
zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie V

Wnosimy  o  wykreślenie  z  par.  5  ust  11  projektu  umowy  wyrażenia  o  treści  „  z
zastrzeżeniem  ,  że  wartość  poszczególnych  umów  o  podwykonawstwo,  których
przedmiotem są roboty budowlane, pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszymi
Podwykonawcami nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z
dostarczonych  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  i  zatwierdzonych  przez  niego
wycenionych przedmiarów robót”. w całości jako niezgodnego z prawem w szególności
art. 36 ust. 2 pkt 11 a PZP , art. 143d ust. 1 PZP, oraz art. 647 (1) kc, art. 353 (1) kc i art.
58  kc  w  związku  z  art.  14  PZP  i  art.  139  ust.  1  PZP.  Zamawiający  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  PZP  nie  posiada  uprawnień  w  zakresie  ingerowania  w
wynagrodzenie podwykonawców zawarte w umowach z Wykonawcą. 

Odpowiedź na zapytanie V i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zapis zawarty w 5 ust. 11 umowy nie narusza przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (dalej jako ustawa
pzp), a w szczególności art. 36 ust. 2 pkt 11a ustawy pzp, art. 143d ust. 1 ustawy pzp, art.
139 ust. 1 ustawy pzp, art. 14 ustawy pzp oraz art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (dalej kc), art. 3531 kc i art. 58 kc. 
Powyższy pogląd zgodny jest aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz
orzecznictwem sądowym.  Orzekając  w  sprawie,  w  której  przedmiotem odwołania  było
m.in. naruszenie wskazanych wyżej przepisów przez tożsamy zapis zawarty w projekcie
umowy stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
Krajowa  Izba  Odwoławcza  wskazała,  iż  „zgodnie  z  art.  14  ZamPublU  do  czynności
podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  -  Kodeks cywilny



(Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jednocześnie
stosownie do art.  139 ust.  1 ZamPublU do umów w sprawach zamówień publicznych,
zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny,  jeżeli  przepisy  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Powyższe  przepisy  ZamPublU
stanowią odesłanie na grunt Kodeksu cywilnego, przy czym pierwszorzędną dyrektywę
interpretacyjną stanowią przepisy ZamPublU. W tym kontekście należy powołać przepis
art. 36 ust. 2 pkt 11a ZamPublU, który stanowi, że w przypadku, gdy przepisy ustawy nie
stanowią  inaczej,  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zawiera  również
w  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  wymagania  dotyczące  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  których  niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli
zamawiający określa takie wymagania. Według zapatrywania Izby z powyższego przepisu
art.  36  nie  wynika  zamknięty  katalog  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  innych  kwestii
związanych z umową w sprawie zamówienia publicznego. Izba uznała, że Zamawiający
wprowadzając  powyższe  postanowienia  projektu  umowy  uczynił  zadość  powyższym
wymaganiom ZamPublU.   Rozpoznając  przedmiotową sprawę Izba wzięła  pod uwagę
przepis  art.  139  ust.  1  ZamPublU,  który  odsyła  na  grunt  Kodeksu  cywilnego.
W przekonaniu Izby w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma przepis art 3531 KC, o ile
nie koliduje z przepisami art. 36 ust. 2 pkt 11a ZamPublU i art. 143a,  art. 143b, art. 143c
oraz art. 143d ZamPublU, w myśl tego pierwszego przepisu strony zawierające umowę
mogą  ułożyć  stosunek  prawny  według  swego  uznania,  byleby  jego  treść  lub  cel  nie
sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani  zasadom  współżycia
społecznego.  Wymaga  jednak  wskazania  Izby,  że  art.  36  ust.  2  pkt  11a  ZamPublU
uprawnia  Zamawiającego  do  określenia  wymagań  dotyczących  umowy
o podwykonawstwo,  w ramach przepisu art.  143a,  art.  143b,  art.  143c oraz art.  143d
ZamPublU. W związku z powyższym Izba nie dostrzegła przekroczenia powołanych wyżej
przepisów ZamPublU, a także art. 6471 Kodeksu cywilnego.  W ocenie Izby błędne jest
mniemanie  Odwołującego  polegające  na  wnioskowaniu,  że  jeżeli  ustawa  ZamPublU
reguluje określoną problematykę dotyczącą umów o podwykonawstwo, to jest to materia
zamknięta i  wyczerpująca, niepodlegająca uregulowaniu umownemu w ramach zasady
swobody umów. Nadto należy stwierdzić, że Odwołujący nie wskazał żadnych motywów
faktycznych uzasadniających zmianę SIWZ, w przeciwieństwie do Zamawiającego, który
motywował  wprowadzone  w  projekcie  umowy  unormowanie  zawierające  limit  cenowy
w  celu  uchronienia  się  przed  zobowiązaniem  pomiędzy  wykonawcą  i  podwykonawcą
rodzącym skutki finansowe przekraczające wartość przedmiotu zamówienia” (wyrok KIO
z dnia 21 września 2015 r., sygn. akt KIO 1983/15). W innym z orzeczeń Krajowa Izba
Odwoławcza  „kwestionowane  postanowienie  wzoru  umowy  nie  jest  zatem  sprzeczne
z  żadnym  ze  wskazanych  przez  odwołującego  przepisem  ZamPublU  oraz  Kodeksu
cywilnego,  w tym wymienionym w części  końcowej  art.  7  ust.  1  ustawy formułującym
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców” (wyrok KIO z dnia 15
września 2015 r., sygn. akt KIO 1884/15) (por. także wyrok SA  w Katowicach z dnia 27
lutego 2014 r., sygn. akt V ACa 746/13, wyrok SA w Łodzi z dnia 20 czerwca 2013 r., sygn.
akt I ACa 80/13).

Zapytanie VI

dot. par. 11 ust. 1 pkt 3) projektu umowy : wnosimy o zmianę zapisu i doprowadzenie go
do zgodności w kontekście art. 83 prawa upadłościowego.



Odpowiedź na zapytanie VI i Wyjaśnienia Zamawiającego

Należy wskazać, że Wykonawca słusznie zauważył, iż zapis zawarty w treści § 11
ust. 1 pkt 3 umowy jest niezgodny z treścią przepisu art. 83 ustawy z dnia 28 lutego  2003
r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu postanowienia
umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia
upadłości  zmianę  lub  rozwiązanie  stosunku  prawnego,  którego  stroną  jest  upadły,  są
nieważne. 

W związku z powyższym, zamawiający zmieni treść umowy, która jest integralną
częścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  –  poprzez  wykreślenie
błędnego zapisu – na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy pzp.


