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l.dz. 354/PIM/01/21/AP/2020-273             

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja 

przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż 

kultury” - postępowanie numer PIM/12/20/ZP66/2020-273.  

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz o zmianach SIWZ: 

 

Pytania nr 3 z dnia 7 stycznia 2021 r. i wyjaśnienia Zamawiającego: 

 

W związku z przygotowywaniem oferty na w/w przetarg nieograniczony, zwracamy się  

o wyjaśnienie: 

1. Wnosimy wprowadzenie do umowy prawa GW do wstrzymania prac w przypadku braku 

płatności powyżej 14 dni od daty wymagalności oraz prawa do odstąpienia od umowy  

w przypadku braku zapłaty w terminie 30 dni od daty wymagalności danej faktury. 

 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

2. Par 30 Umowa ust. 1 pkt 1) 

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. 0,05% wynagrodzenia za Kamień Milowy. 

Wnosimy o anulowanie kar za terminy pośrednie (Kamienie Milowe) jeśli GW dotrzyma 

terminu zakończenia Umowy. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

3. Par 30 Umowa ust. 1 pkt 3) 

Wnosimy o usuniecie zapisu o możliwości karania GW odrębnie za każdą wadę  

i wprowadzenie zapisu, że kara dotyczy usunięcia wszystkich wad w uzgodnionym 

pomiędzy Stronami terminie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

4. Par 30 Umowa ust. 1 pkt 5) 

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 10% wynagrodzenia umownego. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

5. Par 30 Umowa ust. 1 pkt 6) 

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 5% wypłaconej przez Zamawiającego 

wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

6. Par 30 Umowa  

Par 30.1 limit kar 30% wynagrodzenia GW brutto ale w Par 30.6 Umowa mamy limit 20% 

(który jest prawidłowy?) „Wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar umownych na 

poziomie 10% wynagrodzenia netto GW. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

7. Wnosimy o wprowadzenie kar umownych płaconych przez Zamawiającego za 

nieterminowe przekazanie terenu budowy, nieterminowe odbiory oraz odstąpienie od 

umowy z winy Zamawiającego na poziomie analogicznym do kar płaconych przez GW. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane postanowienie.   

 

8. Par 7.2 Umowa: Wnosimy o rozliczenia miesięczne zgodnie z % zaawansowaniem robót.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający przewidział rozliczenia na etapie robót budowlano- montażowych 

zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót, ale w cyklach co 2 miesiące 

kalendarzowe, z wyłączeniem etapu projektowego, w ramach którego wynagrodzenie 

należne jest po wykonaniu przez GW zdefiniowanych w umowie czynności.  

 

9. Par 7.4 Umowa: Wnosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie wystawiał faktury 

na 100% robót podlegającym odbiorom częściowym. Wnosimy aby suma FV 

częściowych do czasu odbioru końcowego wynosiła 90%.  
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Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zapisy Umowy nie regulują zasad wystawiania faktur przez Zamawiającego. 

 

10. Par 19.2.2 f), g), h) 

Wnosimy zmianę zapisów umownych tak aby Zamawiający dokonywał odbioru robót 

budowlanych pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwagę iż zgodnie z 

orzecznictwem Sądów Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac niezależnie od 

stwierdzenia w nich wad nieistotnych”. Wnosimy aby termin na usuniecie wad był 

uzgadniany pomiędzy Stronami i zakładał technologiczne możliwości usunięcia wad w 

uzgodnionym terminie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wniosek o powyższą zmianę jest jednym z elementów poruszonych w odwołaniu  

z dnia 4 stycznia 2021 r. Wyjaśnienie zostanie przekazane po ogłoszeniu wyroku KIO. 

 

11. Par 19.3.7 Umowa 

„Wnosimy zmianę zapisów umownych tak aby Zamawiający dokonywał odbioru robót 

budowlanych pomimo stwierdzenia wad nieistotnych. Zwracamy uwagę iż zgodnie  

z orzecznictwem Sądów Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac niezależnie od 

stwierdzenia w nich wad nieistotnych”. Wnosimy aby termin na usuniecie wad był 

uzgadniany pomiędzy Stronami i zakładał technologiczne możliwości usunięcia wad  

w uzgodnionym terminie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wniosek o powyższą zmianę jest jednym z elementów poruszonych w odwołaniu  

z dnia 4 stycznia 2021 r. Wyjaśnienie zostanie przekazane po ogłoszeniu wyroku KIO. 

 

12. Par 21.8 Umowa 

Zapis niezgodny z przepisami ustawy podatkowej. Wnosimy o zmianę zgodnie z poniższą 

sugestią. Zgodnie z przepisami Ustawy o zmianie podatku VAT w przypadku, w którym 

rachunek bankowy Wykonawcy, nie widnieje w „wykazie” podmiotów na stronie Ministerstwa 
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Finansów, Zamawiający mimo wszystko uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten 

rachunek bankowy z tym tylko zastrzeżeniem, że wówczas zobowiązany jest zawiadomić  

o zapłacie należności na ten właśnie rachunek (niewidniejący w ww. „wykazie”) Naczelnika 

Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy - w terminie trzech dni od dnia zlecenia 

przelewu. 

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 369 k.c., wg którego odpowiedzialność solidarna 

wynika z ustawy lub z czynności prawnej (umowy), ustawodawca treścią art. 117ba § 1 

Ustawy Ordynacja podatkowa, ustanowił solidarną odpowiedzialność Zamawiającego (jako 

podatnika, o którym mowa w art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), na rzecz 

którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług) za zaległości podatkowe 

dostawców towarów lub usługodawców, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, potwierdzona fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny 

niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), a z odrębnych przepisów wynika 

obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Ww. wykaz 

prowadzony jest w formie elektronicznej przez Ministerstwo Finansów i potocznie nazywany 

jest „Białą Listą”.  

Należy podkreślić, że Zamawiający (jako ww. podatnik) nie będzie ponosił 

odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe swoich dostawców towarów lub 

usługodawców, jeżeli należność danego dostawcy towarów lub usługodawcy zapłaci na 

rachunek inny niż widniejący w tym „wykazie” („Białej Liście”) i jednocześnie złoży do 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. zawiadomienie o zapłacie 

na ten inny rachunek, w terminie 3 dni od daty dokonania zlecenia przelewu. 

Tymczasem Zamawiający poprzez dodanie w Par 18.2.9 wzoru Umowy, własnego 

„warunku” zapłaty (w zależności od sytuacji – nawet bezterminowo) dokonuje w istocie 

umownego wyłączenia lub co najmniej czasowego odroczenia (aczkolwiek nie wiadomo, na 

jak długo) swojej ustawowej odpowiedzialności solidarnej powstającej właśnie przy 

zapłacie, a wynikającej z art. 117ba § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa i jednocześnie 

narusza wyjątek ustawowy wynikający z art. 117ba § 3 Ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

mające bezpośrednie stosowanie przepisy ogólne Ordynacji podatkowej o powstawaniu 

obowiązku i zobowiązania podatkowego. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia. Przedstawiona przez 

Wykonawcę propozycja nie uwzględnia zmiany przepisów podatkowych. W chwili 

obecnej terminy na złożenie zawiadomienia o zapłacie na inny rachunek niż zawarty 
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na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 14 dni, nie natomiast jak wskazuje 

wykonawca 3 dni; wydłużenie tego terminu nastąpiło ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zmiana 

nastąpiła art. 15 zzn ww. ustawy); ponadto Naczelnikiem Urzędu Skarbowego do 

którego należy złożyć stosowne zawiadomienie jest Naczelnik właściwy dla 

dokonującego zapłaty, a nie dla Wykonawcy. Postanowienie znajdujące się w umowie 

jest zgodne z przepisami ustawy podatkowej, gdyż ustawodawca daje możliwość 

złożenia takiego zawiadomienia – nie jest to obowiązek. Zamawiający ma prawo 

zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami, czy też przed niedopełnieniem 

obowiązków wynikających z ustaw podatkowych wynikających z winy Wykonawcy. 

 

13. Par 24.8 Umowa 

wnosimy o wykreślenie słowa : „bezusterkowego” lub zastąpienie go wyrażeniem: „zwrot po 

dokonaniu odbioru końcowego bez wad istotnych. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wniosek o powyższą zmianę jest jednym z elementów poruszonych w odwołaniu  

z dnia 4 stycznia 2021 r. Wyjaśnienie zostanie przekazane po ogłoszeniu wyroku KIO. 

 

14. Par 31.3 Umowa 

Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” o wydłużenie terminu z 20 do 30 dni 

zwłoki. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa na „zwłoka”.  

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

Zmawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 30 dni zwłoki.  
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15. § 2 ust. 5, § 3 ust. 5 i ust. 20, § 7 ust. 9 i ust. 10, § 23 ust. 1 pkt 5. Umowy 

„Najwyższa staranność” jako pojęcie nie zdefiniowane w przeciwieństwie do „należytej 

staranności”, nakłada na wykonawcę obowiązki, których wykonanie nie będzie mogło być 

obiektywnie oceniane. 

Proszę o zmianę na ,,należytą staranność’’ 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Przywołane pojęcie „należyta staranność” jest pojęciem nieostrym, podlegającym 

interpretacji w danym wypadku. Pojęcie „najwyższa staranność” stanowi 

podniesienie miernika należytej staranności, jako staranności profesjonalnej, 

związanej z wykonywaniem działalności zawodowej. Przez „najwyższą staranność” 

należy rozumieć wykonywanie czynności z uwzględnieniem wiedzy technologicznej, 

fachowej, sztuki inżynierskiej i doświadczenia zawodowego, a także umiejętność 

przewidzenia zdarzeń mogących wpływać na kształt oferty, w tym uwarunkowań 

realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyk z tym związanych, np. warunków 

atmosferycznych, na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego, czynności 

sprawdzających oraz analizy szczegółowych obowiązków umownych. Powyższe 

zostało doprecyzowane (zdefiniowane) przez Zamawiającego w przywołanych 

postanowieniach umownych (vide: § 3 ust. 5, § 7 ust. 9 i ust. 10, § 23 ust. 1 pkt 5.).  

Należy przez to rozumieć wyjątkową, ponadprzeciętną staranność jaka jest  

możliwa do zastosowania przez profesjonalistę w warunkach obiektywnych oraz 

wyjątkową dbałość o prawidłowe wykonanie zadania, w tym doskonałą znajomość 

obowiązków umownych Wykonawcy i charakterystyki zadania. W razie wątpliwości 

(sporu) ocena miernika „najwyższej staranności” może zostać dokonana przez 

powołanego eksperta w danej dziedzinie.   

 

16.  § 3 ust. 5 Umowy 

Wykonawca ma zachować staranność wymaganą od meteorologa, czy może jeszcze 

wyższą? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Wykonawca ma zachować staranność wymaganą od meteorologa z uwzględnieniem 

danych dotyczących Miasta Poznania, pochodzących z wiarygodnych, 

profesjonalnych i rzetelnych źródeł (np. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
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Wodnej), z okresu porównawczego stanowiącego wiarygodną próbę referencyjną 

(np. z okresu co najmniej 20 ostatnich lat). 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

      Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 
Otrzymują:  

1. Adresat, 

2. a/a 

 

 
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl  
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