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ZZ-2380-55/17

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  „Pełnienie  na  rzecz  i  w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego

oraz  zarządzanie  kontraktem  realizowanym w ramach  projektu:  Budowa nowej  siedziby  KPP

w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego”

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania,  które  wpłynęło

do Zamawiającego w dniu 19.04.2017 r. wraz z odpowiedzią:

Pytanie: 

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się  z zapytaniem, czy Zamawiający usunie zapisy par.8 ust.  5

umowy, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa?

Należy zauważyć, że zobowiązanie Wykonawcy do tego, aby zrzekł się przysługujących mu roszczeń w

przypadku  zmian  istotnych,  mających  kluczowy  wpływ  na  realizację  inwestycji  jest  nadużyciem  pozycji

dominującej w zamówieniu publicznym i stoi w sprzeczności z art. 5 k.c., który stanowi, iż Nie można czynić ze

swego  prawa  użytku,  który  by  był  sprzeczny  ze  społeczno-gospodarczym  przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z

zasadami  współżycia  społecznego.  Takie  działanie  lub  zaniechanie  uprawnionego  nie  jest  uważane  za

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Wartym  podniesienia  jest  również  fakt,  iż  podnoszony  zapis  stoi  w  oczywistej  sprzeczności  

z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016r., sygn. V CSK 277/15. Zgodnie ze stanowiskiem tam

zawartym (1) Przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy

jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne (2) Termin „zakończenie inwestycji” nie

jest w powyższym rozumieniu „pewny” zarówno co do faktu jak i chwili nadejścia (3) Zmiana umowy, także

przewidziana  w  jej  treści  dochodzi  do  skutku  poprzez  złożenie  zgodnych  oświadczeń  woli  obu  stron,  z

zachowaniem  przewidzianej  dla  tej  umowy  formy  (4)  Jednostronne  oświadczenie  zamawiającego  nie  może

doprowadzić do skutecznej modyfikacji terminu. 

Powyższe stanowisko jest szeroko propagowane przez pozarządowe organizacje branżowe EFCA oraz

SIDiR.

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 8 ust. 5 wzoru umowy. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


