
 

 

Poznań, dnia 19 marca 2019 r. 

PT.2370.4.1.2019 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego na: 
„Rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Nr sprawy: PT.2370.4.2019 
 

W dniu 17 marca 2019 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Poznaniu wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi  

na złożone zapytania, tj.: 

 

1. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarta została informacja, w myśl której 

wszelkie nie sygnalizowane przez wykonawcę na etapie przygotowywania oferty niejasności 

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, będą interpretowane w trakcie realizacji zamówienia 

na korzyść inwestora. Postanowienie to nie znajduje absolutnie żadnych podstaw prawnych i 

stanowi próbę usankcjonowania ewentualnych błędów w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie bowiem z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 1 Ustawy PZP, obowiązkiem 

Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Żadna 

wieloznaczność czy też niejasność postanowień SIWZ nie może działać na niekorzyść 

wykonawców. Powyższa zasada stanowi ugruntowane stanowisko wynikające z orzecznictwa 

oraz doktryny - zamawiający nie może wywodzić negatywnych dla wykonawcy skutków 

prawnych, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawierała wyraźnych i 

jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty. 

Wobec powyższego uznajemy, że postanowienia SIWZ, o których mowa powyżej, wymagają 

modyfikacji w celu ich dostosowania do zasad wynikających z orzecznictwa . 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje w/w zapisy SIWZ. Powyższy zapis sankcjonuje ewentualne błędy 

Wykonawcy przy sporządzaniu oferty, a nie domniemane błędy Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawca może 

uzyskać przed złożeniem oferty zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

Z  zapisów SIWZ wynika również, że wykonawca zobowiązany jest przewidzieć , wycenić   

i wykonać wszystkie roboty niezbędne do wykonania kompletnego zakresu inwestycji. Użyte 

w tym zobowiązaniu określenie: „przewidzieć”, w naszym rozumieniu oznacza obowiązek 

przewidzenia robót, które nie wynikają z opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji 

projektowej).  

Wykonawca nie jest zobowiązany do weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem 

prawidłowości jej wykonania, a co się z tym wiąże, do wskazywania błędów czy też 

niedostatków tej dokumentacji. W tym zakresie, nawiązując także do zagadnienia 

poruszonego w pkt. 1 niniejszego pisma, Zamawiający nie ma prawa wymagać, aby w trakcie 

szacowania ceny ofertowej wykonawca miał obowiązek uwzględnić roboty, które nie 

wynikają wprost z opisu przedmiotu zamówienia. Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące 

zasady stosowania ceny ryczałtowej, w zamówieniach publicznych ulegają ograniczeniu w ten 

sposób, że Zamawiający ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 

1., a wykonawca w trakcie wykonania robót, nie ma obowiązku wykonania (w zaoferowanej 

cenie) robót, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, bądź też zostały 

przewidziane w niedostatecznym zakresie. 



 

 

Proszę zatem o zajęcie jednoznacznego stanowiska w powyższej sprawie oraz dokonanie 

stosownych zmian w treści SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje w/w zapisy SIWZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy dokumentacji projektowej. Wszelkie 

ewentualne „niedostatki dokumentacji”, o których mowa w w/w zapytaniu należy wyjaśniać  

z Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że jedynie dokładna weryfikacja i zapoznanie się z dokumentacją przetargową, 

zapewnią przygotowanie rzetelnej oferty. Zamawiający przekazuje w dokumentacji 

przetargowej wszelkie niezbędne dokumenty, które umożliwiają wycenę wymaganych robót.  

 

3. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

W § 4 ust. 7 wzoru umowy zawarte zostało oświadczenie, wedle którego wykonawca ma 

potwierdzić, że  sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty 

stanowiące załączniki do umowy w tym zwłaszcza dokumentację projektową oraz oświadcza, 

iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte 

wykonanie zobowiązania. 

Oświadczenie to w sposób jednoznaczny koresponduje z problematyką podniesioną w pkt. 1 i 

2 niniejszego pisma i jako takie, nie może przenosić na wykonawcę odpowiedzialności za 

niedostatki i wady dokumentacji projektowej. 

Wymóg dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej przez wykonawców ubiegających 

się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem ofert przetargowych 

narusza przepisy Prawa zamówień publicznych. 

Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę, ubiegającego się o uzyskanie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych, obowiązku sprawdzenia dokumentacji 

projektowej, jeszcze przed upływem terminu składania ofert przetargowych. 

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które zobowiązują wykonawcę 

ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego do zgłoszenia wad w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, w terminie poprzedzającym składanie ofert, 

naruszają przepisy art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także art. 632 i art. 651 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 14 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 

Wskazać należy, że wymóg dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej przez 

wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeszcze przed złożeniem 

ofert przetargowych stanowi rozszerzenie przedmiotu zamówienia, którym jest zrealizowanie 

inwestycji w oparciu o projekt przekazany przez zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje w/w zapisy SIWZ. Zamawiający stosuje w/w zapisy, aby 

Wykonawca składający ofertę zaznajomił się z pełną dokumentacją oraz jeśli zaistnieją w jego 

opinii jakieś niejasności/niezgodności wyjaśnił je z Zamawiającym na podstawie art. 38 ust. 1 

ustawy PZP na etapie przygotowania oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy dokumentacji projektowej. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że jedynie dokładna weryfikacja i zapoznanie się z dokumentacją 

przetargową, zapewnią przygotowanie rzetelnej oferty. 

 

4. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

W § 9 ust. 3 wzoru umowy zawarta została informacja, z której wynika, że Zamawiający 

zastrzegł możliwość zmniejszenia wynagrodzenia ostatecznego w przypadku zmniejszenia 

zakresu rzeczowego zamówienia zgodnie z przepisami  umowy.  W takim przypadku 

wynagrodzenie ostateczne zostanie pomniejszone o wartość rynkową elementów 

niewykonanych. Proszę uściślić, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wartość rynkowa” 

oraz na podstawie jakiego dokumentu  będą ustalane ceny rynkowe materiałów, a na jakiej 

podstawie ustalone zostaną ewentualne koszty robocizny oraz koszty pracy sprzętu, odnoszące 

się do niewykonanych zadań (elementów zamówienia). 



 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, iż zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu 

rzeczowego zamówienia zostanie wyliczone zgodnie ze stawkami zawartymi w kosztorysie 

inwestorskim (który posłużył do wyliczenia ceny jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

wykonanie w/w inwestycji), po aktualizacji i zatwierdzeniu przez nadzór autorski  

i inwestorski. Ponadto Zamawiający zaleca dołączyć do oferty kosztorys wykonawczy - pkt. X 

ust. 21 SIWZ. 

 

5. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

Z postanowień zawartych w § 9 ust. 6 wzoru umowy wynika, że wynagrodzenie za 

ewentualne roboty dodatkowe i zamienne ustalone zostanie odrębnie, w zależności od 

zasadności ich udzielenia i zapłaty w odniesieniu do kosztorysu dotyczącego danych robót, z 

uwzględnieniem zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

Proszę wyjaśnić, w jaki sposób Zamawiający zamierza ustalić wysokość tego wynagrodzenia, 

skoro nie będzie dysponował żadnymi danymi dotyczącymi stawek, jakie wykonawca 

stosował do wyliczenia ceny ofertowej (cena ryczałtowa oferty podstawowej). Czy w 

przypadku zaistnienia konieczności wykonania tego rodzaju robót wykonawca będzie mógł 

zastosować stawki i ceny nie mające związku z ceną oferty podstawowej. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe i zamienne 

zostanie wyliczone na podstawie stawek zawartych w kosztorysie inwestorskim po 

aktualizacji i zatwierdzeniu przez nadzór autorski i inwestorski. Ponadto Zamawiający zaleca 

dołączyć do oferty kosztorys wykonawczy - pkt. X ust. 21 SIWZ. 

 

6. Pytanie : Dotyczące zapisów SIWZ: 

W § 13 ust. 2 wzoru umowy przewidziane zostało udzielenie gwarancji na następujące 

elementy wykonanych robót: 

a) gwarancja na elementy konstrukcyjne, 

b) gwarancja na roboty ogólnobudowlane, 

c) gwarancja na stolarkę, 

d) gwarancja na roboty instalacyjne wraz z ich wyposażeniem technicznym, 

e) gwarancja na wbudowane urządzenia i osprzęt teletechniczny, 

f) gwarancja na certyfikowaną sieć komputerową,  

g) gwarancja na elementy konstrukcyjne i budowlane związane z zagospodarowaniem 

terenu. 

Proszę wyjaśnić, na jakiej podstawie Zamawiający zamierza ustalić czasokresy 

poszczególnych gwarancji, skoro w formularzu ofertowym Wykonawca ma obowiązek 

zadeklarowania jedynie ogólnego okresu udzielanej gwarancji. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oświadcza, iż w umowie gwarancja została uszczegółowiona na osobne 

elementy lecz długość jej w każdej pozycji będzie zgodna z długością ogólną gwarancji 

określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

  

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy  

je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. 

 

 

 

 

Z poważaniem 


