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Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania nr 2.DI.2021, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót
budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Maniowach
Szanowni Państwo,
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres
przedmiotowy.
Pytanie 1
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie do postanowienia §11 ust. 6 Załącznika
do SWZ -wzór umowy, następującego zapisu: „W każdym przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiający
ma obowiązek ponownego dodatkowego wezwania wykonawcy pod rygorem wykonawstwa zastępczego”.
Ponadto wnosimy o dodanie zapisu „Wykonanie zastępcze tylko za uprzednią zgodą sądu zgodnie z
postanowieniami art. 480 par. 1 kc.” Uprawnienie do wykonania zastępczego inwestor (wierzyciel) może
uzyskać składając powództwo w sądzie przeciwko wykonawcy (dłużnikowi). Następnie sąd zbada sprawę i
podejmie decyzję, czy w danym przypadku można skorzystać z powyższej instytucji. Pod uwagę brany jest
charakter umowy, znaczenie jej niewykonania, a także brak istnienia przeszkód prawnych. Sąd sprawdzi
również, czy nie nastąpi naruszenie interesu wykonawcy. Jeśli stwierdzi, że żądanie jest zasadne, a żadne
przeszkody nie istnieją, wierzyciel uzyska prawo do dokonania wykonawstwa zastępczego. Ww. zapisy bez
obowiązku uzyskania zgody sądu na tzw. wykonanie zastępcze w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy
stronami czy doszło do niewykonania/nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
kontraktowych może być nadużywane.
Odpowiedź

Zmawiającemu znana jest regulacja art. 480 par. 1 kc. Zamawiający nie wyraża zgody na
wnioskowaną zmianę umowy. Zamawiający jako spółka komunalna nie zamierza nadużywać prawa
podmiotowego. Wykonanie umowy bez konieczności uciekania się do nadzwyczajnego środka
jakim jest wykonanie zastępcze leży w interesie obu stron. W razie zaistnienia sporu, co do
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dokonania wykonania zastępczego Wykonawcy służą środki prawne do obrony swojego stanowiska
w szczególności powództwo o odszkodowanie.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia do SWZ,
stanowią jej integralną część.

Z poważaniem
Paweł Szuba
Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Prokurent Zarządu
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