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Dok. nr 200410-05240-DL-kopij-01- odpowiedzi i zmiany / 143311 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ w postępowaniu nr ZP/18/PN/2020 o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „05240 - Buforowa - Budowa parkingu przy kościele”. 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku 

z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku 

przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej lub 

gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Tym samym nie będzie konieczne składanie 

ww. oświadczenia po terminie otwarcia ofert. 

 

Urząd Zamówień Publicznych, jak również orzeczenie KIO z dnia 20 marca 2018r. (KIO 408/18) wskazały, że Zamawiający 

powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, złożone wraz z ofertą, 

w sytuacji gdy w postępowaniu  złożono jedną ofertę lub Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Oświadczenie 

złożone wraz z ofertą niezależnie od ilości złożonych ofert, również potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp., ważne aby oświadczenie było aktualne i zgodne z rzeczywistością. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający informuje, że uzna za aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 

kapitałowej, złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać 

ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy 

Zamawiający mógłby wskazać jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może 

podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych 

zakresem umowy? Zapis zawarty w § 16 ust. 2 pkt. III d) nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP 

przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które 

nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 

PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do 

szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego 

związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia. Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1a do IDW cena 

ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zaś :”Wykonawca 

winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania  dotyczą usług zakończonych 

całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań 

wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich 

wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie 
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wymienione, a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób kompletny pod każdym 

względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania 

nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach 

zadania na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne 

są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych,  nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione 

w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania” Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w 

oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny ryczałtowe określone dla całego 

zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w IDW w sposób 

jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca 

oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w 

której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji 

zamówienia nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy 

wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 

1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma 

uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w IDW zasady związane z 

ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego 

przedmiotu zamówienia tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie 

wliczenie swoich kosztów w poszczególne ceny ryczałtowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – 

dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu 

świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający informuje, że jeżeli podejmie decyzje o rezygnacji z wykonania części zamówienia to Wykonawca zgodnie z 

zapisami umownymi ma prawo zgłosić w takiej sytuacji do rozliczenia wszelkie uzasadnione poniesione koszty, które z tego 

tytułu nie zostałyby zaspokojone w ramach zakresu robót pozostałych do wykonania. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 

2 pkt. III d) in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegających na rezygnacji z 

wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 16 ust. 2 pkt. III d) nie jest precyzyjny, mimo iż 

zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Zamawiający informuje, że jeżeli podejmie decyzje o rezygnacji z wykonania części zamówienia to Wykonawca zgodnie z 

zapisami umownymi ma prawo zgłosić w takiej sytuacji do rozliczenia wszelkie uzasadnione poniesione koszty, które z tego 

tytułu nie zostałyby zaspokojone w ramach zakresu robót pozostałych do wykonania. 

 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Terminy, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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