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L.dz. RP/APJ/0863/2022 – Prezes KIO 

L.dz. RP/APJ/0864/2022 – Zamawiający   

 

Sopot, dnia 11 marca 2022 r. 

 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

 

 

 

Zamawiający:   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

   ul. Lechicka 24 

40-609 Katowice   

tel.: +48 327 81 92 11 

faks: +48 327 81 92 00 

e-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 

 

 

Odwołujący:  NDI S. A. z siedzibą w Sopocie 

ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot 

nr KRS 0000872743 

reprezentowany przez pełnomocnika: 

radcę prawnego  

Agnieszkę Pietraszewską-Jadwiszczok 

adres do doręczeń: 

NDI S. A. 

ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot  

tel.: +48 58 771 77 00 

fax: +48 58 771 77 01  

e-mail: przetargi@ndi.com.pl 

apietraszewska@ndi.com.pl 

        
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44” (zwanego dalej 
„Postępowaniem”).  
Nr referencyjny Postępowania: WI-K/PN/220211/1 
 
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 042-107921 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu: Dz.U./S S42 z dnia 1 marca 2022 
r. 107921-2022-PL).  
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ODWOŁANIE 

Działając w imieniu NDI S.A. z siedzibą w Sopocie (zwana dalej „Odwołującym” lub „NDI” 

lub „Wykonawcą”) – w oparciu o załączone pełnomocnictwo, na podstawie art. 513 pkt 1 w 

zw. z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. zwanej dalej: „ustawa PZP” lub „PZP”) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (zwany dalej: „Zamawiającym”) roboty 

budowlane dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do 

DK 44” – wnoszę niniejszym odwołanie wobec treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ), tj. treści Załącznika nr 9 do SWZ – Projektowane 

Postanowienia Umowy, Umowa WI-K/PN/220211/1/1 (dalej: wzór Umowy) w 

następującym zakresie: 

 

➢ pkt 6 SWZ gdzie Zamawiający zawarł zapis dot. TERMINU WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA o treści: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot 
zamówienia w terminie: do dnia 15.10.2024 r.” 
 

➢ § 3.1 wzoru Umowy o treści: „Zamawiający wymaga aby Wykonawca ukończył całość 

robót budowlanych dla zadania w terminie do dnia 15.10.2024 r.”. 

 

W związku z powyższym, Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów 

Ustawy PZP, tj.:  

1. art. 436 pkt 1 PZP w zw. z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w związku z art. 134 ust. 1 pkt 6 

PZP - poprzez określenie terminu wykonania zamówienia (ukończenia całości robót 

budowlanych) w postaci daty kalendarzowej - podczas gdy taki sposób określenia 

terminu wykonania zamówienia jest niezgodny z ww. przepisami PZP oraz nie 

uwzględnia i nie zabezpiecza stron przed okolicznościami, które mogą ograniczyć 

czas potrzebny do wykonania zamówienia, a w konsekwencji może skutkować 

niemożliwością jego wykonania w zakreślonym terminie oraz przerzucanie na 

wykonawców niewycenialne ryzyka wynikające z ewentualnego przedłużenia się 

postępowania przetargowego z przyczyn od nich niezależnych, co zniechęca 

wykonawców do składania ofert w Postępowaniu, a w konsekwencji - prowadzi do 

naruszenia uczciwej konkurencji; 

2. art. 16 PZP, art. 17 PZP, art. 99 ust. 1 i 4 PZP, art. 431 PZP, art. 436 pkt 1 PZP 

oraz art. 3531 KC, art. 58 KC w zw. z art. 8 ust. 1 PZP oraz w zw. z art. 134 ust. 1 

pkt 20 PZP poprzez przygotowanie i prowadzenie przez Zamawiającego 

postępowania w  sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców, jak również zasadę proporcjonalności - a to przez 

zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w 

sposób zapewniający najlepszą jakość robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w szczególności 

wobec sformułowaniem zapisów SWZ oraz wyżej przytoczonego postanowienia 

umownego (wskazanie daty wykonania umowy w sposób arbitralny - jako konkretnej 

daty kalendarzowej) tj. w sposób wykorzystujący pozycję dominującą organizatora 

przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, 



 

3 
 

wbrew zasadom współdziałania, równoważenia interesów stron umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, a także zasad współżycia społecznego i właściwości 

stosunku prawnego.    

 

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na niezgodność SWZ, w tym również projektowanych 

postanowień umownych z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy (art. 554 ust, 1 

pkt 2) PZP) Odwołujący wnosi o rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

1. zmianę pkt 6 SWZ oraz §3.1 wzoru Umowy tj. sposobu określenie terminu wykonania 

zamówienia poprzez zastąpienie terminu wykonania zamówienia określonego w 

postaci konkretnej daty kalendarzowej („Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

ukończył całość robót budowlanych dla zadania w terminie do dnia 15.10.2024 r.”) 

terminem oznaczonym w postaci określonej liczby miesięcy liczonej od dnia zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, czyli: 

pkt 6 SWZ: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w 
terminie: 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy” 
 
oraz 

§3.1 „Zamawiający wymaga aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla 

zadania w terminie 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy”. 

Alternatywnie o zmianę ww. zapisów w następujący sposób: 

pkt 6 SWZ: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia (bez 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) w terminie: 24 miesięcy liczonych od 

dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy.” 

oraz 

§3.1 „Zamawiający wymaga aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla 

zadania w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia przekazania Wykonawcy terenu 

budowy, o którym mowa w § 3.3. W terminie na zakończenie robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 

ale nie musi uzyskać tej decyzji”. 

Oraz odpowiednio skreślenia w §3.4.: ”Wykonawca przygotuje i złoży do nadzoru 

budowlanego wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie oraz dokona 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przygotowanie wszystkich 

niezbędnych dokumentów jest po stronie Wykonawcy. Decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie należy uzyskać najpóźniej w terminie rozliczenia zadania. 

Zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dokonać najpóźniej w terminie 

rozliczenia zadania. Odpowiednio wcześniej Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym 

zakresie.” 

a ponadto Odwołujący wnosi o: 

2. nakazanie przekazania zmiany SWZ niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz 

zamieszczenie jej na stronie internetowej, 
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3. nakazanie odpowiedniej zmiany terminu składania ofert, jeżeli okaże się to 

niezbędne, 

4. obciążenie w całości Zamawiającego kosztami postępowania, tj. zasądzenie od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów wpisu od odwołania w wysokości 

20.000,00 zł wraz z ewentualnymi pozostałymi kosztami przedstawionymi na wykazie 

podczas rozprawy, w tym ewentualnymi kosztami zastępstwa procesowego. 

 

Interes prawny Odwołującego: 

Odwołujący podnosi, iż zgodnie z art. 505 ust. 1 PZP posiada interes prawny we wniesieniu 

niniejszego odwołania, gdyż ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego wyżej wymienionych 

przepisów Ustawy PZP. Jeżeli utrzymane zostaną błędne i niezgodne z przepisami Ustawy 

PZP zapisy SWZ oraz wzoru Umowy Wykonawca ma utrudnioną możliwość złożenia 

konkurencyjnej oferty. Ponadto mając na uwadze orzecznictwo KIO (wyrok KIO z dnia 1 

kwietnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt. 527/14) należy wskazać, że: „środki ochrony 

prawnej określone w dziale VI ZamPublU przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a 

także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert, np. w 

przypadku odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i siwz przyjąć należy, iż 

każdy wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia 

posiada jednocześnie interes w jego uzyskaniu. (...) Na etapie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie ma możliwości określenia i udowodnienia konkretnej szkody, 

którą wykonawca w trakcie dalszego biegu postępowania o udzielenie zamówienia może 

ponieść. Wystarczające jest tu wskazanie na naruszenie obowiązujących przepisów 

prowadzące do powstania hipotetycznej szkody w postaci utrudniania dostępu do 

zamówienia lub spowodowania konieczności ubiegania się o udzielenie zamówienia 

niezgodnie z prawem (...)”.  

Wobec powyższego Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż naruszenie przez Zamawiającego 

wskazanych wyżej przepisów PZP i kodeksu cywilnego, godzi w interes Odwołującego w 

uzyskaniu zamówienia oraz utrudnia Odwołującemu dostęp do zamówienia, a następnie jego 

należytą realizację. 

 

Termin na wniesienie odwołania: 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 1 PZP w przypadku zamówień, których 

wartość jest równa lub przekracza progi unijne, odwołanie wobec treści ogłoszenia 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

W przedmiotowym postępowaniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01 marca 2022 r., wobec czego 10-dniowy  

termin do wniesienia odwołania upływa w dniu 11 marca 2022 r. 
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Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2022/S 042-107921 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu: Dz.U./S S42 z dnia 1 marca 2022 

r. 107921-2022-PL).  

 

 

UZASADNIENIE 

I. Stan faktyczny: 

1. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane dla zadania pn. 

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN 

DO DK 44” (zwanego dalej „Postępowaniem”), nr referencyjny postępowania: WI-

K/PN/220211/1. 

2. W dniu 01 marca 2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U./S S42 z dnia 1 marca 2022 r. 107921-

2022-PL. 

3. Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej Dokumentację Postępowania w 

tym Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z projektowanymi postanowieniami 

Umowy (załącznik nr 9 do SWZ) oraz pozostałą dokumentację dotyczącą ww. 

postępowania. 

 
4. Odwołujący składa niniejszym odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej 

na  nieprawidłowym ukształtowaniu zapisów SWZ oraz warunków Umowy, tj. 

określenia terminu zakończenia robót budowlanych poprzez wskazanie konkretnej 

daty kalendarzowej – co jest sprzeczne z przepisami ustawy PZP i Kodeksu 

cywilnego. 

5. Poniżej Odwołujący szczegółowo wskaże argumentację na potwierdzenie zarzutów 

stawianych Zamawiającemu, co w efekcie będzie skutkowało uwzględnieniem w 

całości odwołania NDI.  

 

II. Naruszenie przez Zamawiającego art. 436 pkt 1 PZP w zw. z art. 99 ust. 1 i 4 PZP 

w związku z art. 134 ust. 1 pkt 6 PZP: 

 

6. W pkt 6 SWZ Zamawiający zawarł zapis dot. TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

o treści: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 

do dnia 15.10.2024 r.” 

7. Analogicznie w §3.1. wzoru Umowy Zamawiający zawarł zapis o treści: 

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla 

zadania w terminie do dnia 15.10.2024 r.”. 
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8. Odwołujący pragnie wskazać, iż określenie terminu wykonania zamówienia w postaci 

daty kalendarzowej, zamiast w postaci określonej liczby tygodni, miesięcy lub lat 

liczonych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie 

uwzględnia i nie zabezpiecza stron przed okolicznościami, które mogą ograniczyć 

czas potrzebny do wykonania zamówienia. 

9. W tym miejscu NDI pragnie wskazać, iż przepisy ustawy PZP z 11 września 2019 r. 

wprost w art. 436 PZP uregulowały tę kwestię. O ile w art. 433 PZP wymienione 

zostały klauzule abuzywne, określające postanowienia, których umowa nie może 

zawierać to z kolei w art. 436 PZP określone zostały obligatoryjne 

postanowienia każdej umowy, niezależnie od tego, czy została ona zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia na roboty budowlane, usługi czy dostawy. Celem tych 

postanowień jest zrównoważenie w podstawowym zakresie sytuacji stron umowy i 

zapobieganie ponoszeniu przez wykonawcę nadmiernego ryzyka związanego z 

wykonywaniem umowy. 

10. Przed wejściem w życie ustawy PZP z 11 września 2019 r. pogląd, zgodnie z którym 

termin realizacji zamówienia musi zabezpieczać strony przed okolicznościami, które 

mogą ograniczyć czas potrzebny do wykonania zamówienia, w związku z czym nie 

powinien on być – jeżeli to możliwe – oznaczany przez Zamawiającego w postaci 

daty kalendarzowej, wyrażała w swoim orzecznictwie Krajowa Izba Odwoławcza. Por. 

wyrok z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt KIO 414/19, wyrok z dnia z 

dnia 2 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt KIO 1557/16. 

11. Wykonawcy bardzo często kwestionowali określanie w dokumentacji postępowania  

końcowego terminu, do którego ma zostać wykonane zamówienie poprzez wskazanie 

konkretnej daty kalendarzowej. Należy zaznaczyć, iż termin realizacji zamówienia jest 

jednym z najistotniejszych elementów SWZ i projektowanych postanowień Umowy. 

Element ten niejednokrotnie decyduje o tym, czy dany wykonawca będzie ubiegał się 

o udzielenie zamówienia. Ten zapis umowy o wykonanie zamówienia, pozwala 

wykonawcy oszacować, czy zdoła on wykonać zamówienie zgodnie ze wszystkimi 

pozostałymi wymaganiami Zamawiającego - we wskazanym w dokumentacji terminie. 

W projektowanych zapisach umowach, zaś w przypadku nieterminowego wykonania 

zamówienia Zamawiający zastrzegają często wysokie kary umowne. Powyższe 

nieprawidłowe określenie terminu wykonania zamówienia – sprawia, że wykonawcy 

muszą wkalkulować w oferowaną cenę również ryzyko związane z niewywiązaniem 

się w terminie z realizacją zamówienia i naliczaniem przez zamawiającego kar 

umownych z tego tytułu. 

12. Zgodnie z art. 436 pkt 1) PZP: 

„Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: 

1) planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w 

razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, 

dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach 

lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione 

obiektywną przyczyną;” 

  

13. Zgodnie z Uzasadnieniem nowelizacji ustawy PZP (druk sejmowy Nr 3624, VIII 

kadencja): "W art. 436 nowej ustawy wskazuje się postanowienia, które obligatoryjnie 

powinna zawierać każda umowa, takie jak kwestie terminu jej wykonania oraz 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhazdiltqmfyc4njzgm2dqojsgi&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgm2do&refSource=hyplink


 

7 
 

warunków płatności czy limitowanie kar umownych. Nowym rozwiązaniem jest 

wyraźne zobligowanie zamawiających do określenia terminu wykonania umowy, w 

jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że wskazanie daty wykonania 

umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, niezależną od zamawiającego np. w 

przypadku projektów finansowanych ze środków UE”. 

14. Podobnie w zakresie tego zagadnienia wypowiadają się komentatorzy: „Każda 

umowa powinna określać planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót 

budowlanych oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych 

części usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Zasadą jest określanie tych 

terminów w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach od dnia rozpoczęcia 

realizacji zamówienia. Wskazanie terminu wykonania umowy przez 

określenie konkretnej daty jest możliwe tylko w przypadkach uzasadnionych 

obiektywną przyczyną, np. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE.” 

(tak M. Jaworska w komentarzu do art. 436 PZP, [w:] Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz, red. M. Jaworska, wyd. 2021, opubl. Legalis). 

15. W tym miejscu należy wskazać, iż w pkt II.2.13. ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający wyraźnie zawarł informację, że zamówienie nie jest finansowane ze 

środków Unii Europejskiej.    

 

 
16. Podsumowując, zapis pkt 6 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz §3.1. 

wzoru Umowy są niezgodne z art. 436 pkt 1 PZP. Zamawiający w dokumentacji 

postępowania nie wskazał obiektywnych przyczyn, która uzasadniałaby taką 

konstrukcję ww. zapisu. Jednocześnie najczęstsza przyczyna, która jest w sferze 

obiektywnych przyczyn tj. finansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej - 

nie występuje w Postępowaniu. 

 

 

III. Naruszenie przez Zamawiającego art. 16 PZP, art. 17 PZP, art. 99 ust. 1 i 4 PZP, 

art. 431 PZP, art. 436 pkt 1 PZP oraz art. 3531 KC, art. 58 KC w zw. z art. 8 ust. 1 

PZP oraz w zw. z art. 134 ust. 1 pkt 20 PZP: 

 

17. Odwołujący wskazuje, iż kwestionowane zapisy godzą również w uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jak również zasadę 

proporcjonalności oraz zasadę współdziałania Stron, równoważenia interesów stron 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także zasadę współżycia społecznego i 

właściwości stosunku prawnego.    

18. Zamawiający wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję jako organizatora 

przetargu oraz jako autor projektowanych zapisów przyszłej Umowy na realizację 

robót budowlanych przerzuca na wykonawców niewycenialne ryzyka wynikające z 

ewentualnym przedłużeniem się postępowania przetargowego z przyczyn od 

wykonawców niezależnych, co zniechęca wykonawców do składania ofert w 

Postępowaniu, a w konsekwencji - prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencji. 

19. Tak się dzieje, gdy terminu wykonania zamówienia oznaczony został w sposób 

sztywny jako data kalendarzowa, a nie została w żaden sposób wskazana data od 



 

8 
 

jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania zamówienia. 

Takie określenie terminu wykonania zamówienia lub jego części bez liczenia się np. z 

możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony prawnej powoduje 

niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu na wykonanie zamówienia, a w 

konsekwencji może skutkować nawet niemożliwością jego wykonania w zakreślonym 

terminie. To zaś może powodować daleko idące, negatywne skutki dla wybranego 

wykonawcy – w postaci naliczania przez Zamawiającego kar umownych z tytułu 

nieterminowego wykonania zamówienia. 

20. Zgodnie z § 37,1 lit a) wzoru Umowy: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

 
 

21. Opisana powyżej sytuacja prowadzi do naruszenia uczciwej konkurencji, gdyż 

pojawiają się przyczyny zewnętrzne zakłócające konkurencję. Wykonawcy po 

wycenie oferty stają przed oceną ryzyk wynikających z faktycznego skrócenia 

realizacji zamówienia, co wywołuje realne ryzyko rezygnacji części wykonawców z 

dalszego uczestnictwa w postępowaniu z przyczyn niemerytorycznych. Taki stan 

rzeczy prowadzi do zakłócenia konkurencji.  

22. Jednocześnie Odwołujący wskazuje, że projektowane przez Zamawiającego 

postanowienia Umowy nie zawierają postanowień, które przewidywałyby możliwość 

zmiany umowy w zakresie terminu wykonania jej przedmiotu np. o czas trwania 

procedury odwoławczej. Tymczasem poza możliwością wniesienie odwołania od 

treści zapisów SWZ, również należy założyć, iż będą wnoszone przez oferentów 

odwołania na dalszym etapie postępowania, co może znacząco zmienić planowany 

termin zawarcia umowy. Również bardzo często przedłuża się procedura 

przetargowa z przyczyn zupełnie niezależnych od wykonawców. 

23. Na marginesie należy dodać, iż w §32.1 lit a) wzoru Umowy Zamawiający przewidział 

możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn: 

„jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót,”  

24. W ocenie Odwołującego, przedłużające się postępowania odwoławcze lub samo 

postępowanie przetargowe nie będą przez Zamawiającego uznane za okoliczności 

powstałe w przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

 

 

IV. Podsumowanie: 
 

25. Przedstawiona powyżej argumentacja potwierdza słuszność zarzutów dotyczących 

nieprawidłowego sformułowania ww. postanowień dokumentacji Postępowania, tj. 

ukształtowania postanowień SWZ i wzoru Umowy w sposób arbitralny, sprzeczny z 
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przepisami ustawy PZP i KC oraz wykraczający poza swobodę umów. W opinii 

Odwołującego, Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów wskazanych w 

petitum niniejszego odwołania, co może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie zamówienia. Odwołujący pragnie zauważyć, iż w przedmiotowym 

postępowaniu również doznała uszczerbku zasada równego traktowania 

wykonawców ubiegających się o zamówienie i zasada uczciwej konkurencji oraz 

zasada przejrzystości.  

26. Mając powyższe na uwadze, Odwołujący wnosi jak na wstępie. 

27. Wpis od odwołania w kwocie 20.000,00 złotych został uiszczony na rachunek 

bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. 

Dowód: potwierdzenie zapłaty wpisu od odwołania w wysokości 20.000,00 zł. 

 

28. Zamawiający został poinformowany o wniesieniu odwołania i zgodnie z treścią art. 

180 ust. 5 PZP kopia treści nin. odwołania wraz z załącznikami została przekazana 

Zamawiającemu.  

Dowód: potwierdzenie doręczenia Zamawiającemu kopii odwołania. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualna informacja z KRS NDI SA z siedzibą w Sopocie, 

2. Pełnomocnictwo od NDI SA dla r.pr. Agnieszki Pietraszewskiej-Jadwiszczok,  

3. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,  

4. Potwierdzenie zapłaty wpisu od odwołania w wysokości 20.000 zł, 

5. Potwierdzenie przesłania Zamawiającemu kopii odwołania. 
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