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Dlategow orzeizniitwie p.;1yzn;ue
Tak
umowy.
postanowienia
prawa
z przepisami
oawoLniarownieznaniezgoane
(sygn.
akt:
r,
w wyrokuz dnia18marca2011
m.in.. Krajowarzbaodwo[hwcza
postgpswania,, kaidy
przygotowywania
etapier
11): ,,io
KlO,l459l
zamowieni'a
realizaciq prz'edmiotowego.
wy4onawca,ziinteresowany'
powszechnie
przepis,pmf
z
zgodne
zapewnit
posiiaa interesi ty^, abi
'obowiqzujqcymi
raiaay realizacji yngwy. Ftostanowieniak',ontroktowe
"y-::::::y:::::::"*:':y::'lziizonow:qzarv*,
'11'
,/

!(aminski
Dajczen
lfynicl<i,
Prawnych
a adcdw
5 o 6 i t <P
a artnarskR

3.

ponieit wykonawcaz tytutu real.izacjiumowyi mogqone prc'wadzit'do
'uszczerbku
w nrieniuwykonawcy'"
nr-.!5do slwz)
do SIWZwzorzeumov/y(zatqcznik
w zal4czonym
Zamawiajacy
przepis
35:11Kodeksu
art'
ktore naruszaj4
zawart szereg postanowieri,
arl.-139ust.1
oraz
23
z
art.
zw.
w
z art. T w zw. z art.14
w Tr,viiqzku
cywil,negs
Pzp:
ustug
a) Protok6lwYkonanYch
za
ii r,vynagrodzenie
Zamawiaji$yw Sgust. 4 wzoruumowyprzg'tri-d1at,
w
wy:;tawionei
fakt,uryvt\T
ustugibedzieptatne,,napodstawie
wykonane
protokotodbioruwykonanych
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zostatyvryt<o-nan'e
swobodnie
mo2e
gdyi
Zannawiaj4cy
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nalle2nego
na Eecz'wykonawcy
rlgraniczenia
stron bytob'ymo2tiwepoprzezwprowadzenie
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Odwotujqcy wnosi o nakazanie Zrnawiajqcennu
po:;tanowlenia
postanow:ienwzoru umowy poprzez wprowadzeni'e
faiaoraiowe naliczenie kar umownych
zgodnie z ttOwn'
pizewidzianychw umowie zostanie popnredzoneprzeprc)wadzeniem
na celu
stosownego 'fostqpowania reklamacyjnego rnajqcego
ur:hybiefi
usuniqciril
niezwtoczne
umo2liwienie wy-konawcy
naLiczeniakar
wykonaniiuumowy otra:zustatenieistnienia przestanerk
umownych.

d)

Podwykonawcy.
l(trrrstie zwiEzanez
w g 12 wzoru umowy, Zamawiajacyureggutowat
Co zawarcia
umowy'
Zlgridniez 5 12 ust. 2 wzoru
podwykonawstwem.
wyma!;lanajest zgoda
urnowy przez Wykornawcqz Podwykonavvca
mu
w ciqgu14 dni od przedstawienia
JezetiilamawiajEcy
Zarnawiaj4cego.
jej
;rrojelttu, wraz z
umowy z podwykonaw{illub
przez W1,t<oniwc,q
projel:cie,
rriezgtosina
tub
u.mowie.
w
,okre(tonych
ptu.
opisemz,lt<resu
na zawarcie
:i:godq
wyrazit
2e
siq,
uwa2a
pii*i* spzeciwu tub zastrzeiefi,
'wzoru umo'/vy
9
12
ust.
,,ilarnawiajEcy
L*owy. litosowniez kotei do s
protokotu
zastiega sobie prawo cJowstrzymanialub odmowypotlpisania
przypadku
rv
umowy
8
w
$
moy?
odbioru-lvykonanychustug,o ttorym
pomiqdzy
braku dokument'6w potwierdzaj4cychdol,ionaniero:;lticzefr
"
tub Podwykonawcami.
wykonawc4a Podwyk,rnawcq
z przepisem
w sprzeczrnofci
postanowienia
s 12 wzoru umowypozostajq,
139Pzp.
art.
z
w
zvt/.
14
Pzp
art.
z
w zw.
art. 3531Kodeksucyr,yi[xego
postanowieri
powlpej
przywolilnych
WprowaAzenieclo wzc)ru umowy
narusza zasady wspirtzycia spolecznegoi wprovrndza nadmiern4
nier6wnofi stron urnowy, gdy| umoiliwiia ZamawiajqcernuznacznE
ingerencjq w stosurrkiumowne tqcz4ce wykonawcqr7 erwentuatnym
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podwykonawc4.
Biorqc pod uwagq, 2e przedrniotemzam6wieniasq ustrrgia nie roboty
w relacje
budowtaneto ZanriwlajqSy
- nie ma prawatak dateceingr,lrowai
uregutowanie
Takie'
pomigdzy wykonawca a Podwykonaw(:4.
uzasadnionew przypadku,g'Cyprzedmiotem
io6wyf<oh6wstwabytoby'
zam6wienia byty roboty budowtane gdzie wystrllpuje sotida.rna
i GeneratnegoWyklonawcy,wobec:
odpowiedz:iatnoiiZama'wiajqcego
zaptaty dta podwykonawl6w, nie zai w ptzyparlku niniejszego
postqpowania.
przez
co wigcerj
, zd nieuzasadnionenate2y uznai zastzeie'nie
protokotu
podtpisani
a
odmowy
tub
Zamawiaj,iiegoprawado wstrzymania
odbioru *yt oiunych ustug,o kt6rym rnowaw S 8 umcwy! Przypadku
braku dolkumentbwporfiierdzajqcych dokonanie rozl,iczefi. pomlqdzy
lProtolt6todbioru
tuo poOwykonawcami.
Wykonawcqa podwyi<onawca
faktu wykonania
do
wyir4cznie
wykonanyr:hustug powinienodnosii sie
jego
nie powinnabyrl
ilkceptacja
zleconychustugi
iadL nie ',vykonuiiiu
uzaleiniarraod crynnik6wiupetnie nie zwi4zanychz cetem,do kt6rego
rlta2qdaniaprzez
ponadto,brakjest rowniezuzasadnienia
froiok6t stuiy.
zanimsant
Zamawiajilcegoaby Wykonawlaprzedptacatpodwykona',vc6w
Nliemoina bowientwyktuczyi
od ZamawiajEcego.
otrzyma*nTnJgroclienie
zamiastniego
zam6wienlia,
wykonir
nie
podwykonawca
rv ft6rej
sytuicji,'zobowi4zlny
lt6ry mimo
wykonawcit,
zam6wienie
wykonac
bgdzie
dta
(bralk
w'ynagrodzenia
zaptaty
tytutu
realizacjiumowyponiesiez tego
Zannawiai4cego.
od
wynagrodz:enia
podwykonawcy)kirqi nie otrzyma
ponadto,rnaleiyr6wniei zauwazyi,i2 5 12 ul;t. 2 wzoruumo\\'yzgodniez
wymagana
z Podwykonawc.t
kt6rym do zawarciaumo'wypnez Wykonawcq
5 Pzp.
ust.
z
36
art.
sprzecznofci
w
pozostaje
jest zgod4Zamawiaj4cego
powierzyi
mo2e
pzepisu
wlrkonawca
stosownie do pzywotinego
z rvyjqtkiemprzypttdkugdy ze
zam6wieniapodwykonawcom'
wykonanier
wzgtqduna specyfikepi"zedmiotuzam6wieniazamawiaiacy:zastzeiew
SIWZ, ie czesi' tub catoici zamowienianie moie byi powieaona
podwykonawcom.
w zwiqzku z powyiiszym, wnosimy nakazanie Zamawiaj4cemu
wykreitenia postanowienS 12 wzoru umowf'
e)

Odstqpienieod umowy
stosownie do g 13 ust. 2 tit. b) i c) wzoru umo'wyZamawiajqcy
w
dziec umowqze sl,lutkiemnat.ychm'iastowym
uprawnionyjest wypowiie
sYtuacjach:
nastgpujqgych
dlutszy ni2 7
,,b) je2eli Wykonawcaprzerwat realizaciq Umowyna ofr:res
vnglqdern
ro.szczefi
innych
i
kar
bez adszkodowari,
dni kalendiaizowych
Zamawiaiqcego;
c) Wykonowca pomimo upnednich, co naimniei alwhch pisem.nych
iektamaclii,o ktorychmpwa w 9 10 ust. 2, nie wykonuieUmovryzgodniez
wzglqdern
kar i innychrctszcze4
jej postan'owieniimibe.zodszkodowari,
Zamawiaiqcego;"
powy2szepzestanki :sqbardzo og6lnai urnoztiwiajqilrbitralnqocenq'
z niech wynikajqcesa bardzopowa2ne.Nale2y
natomiastkonsekwencji:
bowiemuwzgtgdniiol.loticznoic,2eprzerwarrureatizaciiumovvymo2ebyi
wynikiem okoticznofci niezateznychod Wykonawcyi przez niego

niezawinionych.
-14-

,/1

l(aminslci
Ditjczer;
l(ryniclci,
Prawnych
Radcdw
S p d t k aP a r t n e r s k a

Wobec tego wnoszg o nakazanie Zamawiajqcemu wykreSlenia
postanowierfi
5 13 ust. 2 [ft. b) i c) wzoru umc'wy.
Zgodniez l.loteiz 513 ust. 3 wzoruurnowy,ka2dejze Stronprrystuguje
okresu
trzymiesliqcznrlgo
lUmowyz zachowani€'m
piawo do wypowiedzenia
wypowiedzdnia. Poczqtek okresu wypowiedzenia rozpoc:zynasie
miatorrniejst:e.
oitatniegodnia rniesiqca,w kt6rymwypowiedzenie
Wykonawcaponosi okre$tonekoszty state zwi4zaneze Swiildczeniem
postartowienia
dcl wzoru umowy
usirg. Wprpwadzenieprzedrniotowego
umowyco
do
okresu
tnivania
pewnoici
co
powoduje,12wykonawcanje ma
statych.
koszt6w
w czasie
uniemoitiwiamu rozlo2eniie
W zwiqzkrr z powy2szym, wnoszg o nakazanie 2l,amavviajqcemu
wskazanJaminimalnegookresu (nie kr6tszegonii 12 miesiqt:yod dnia
zawarciaurmowy)trwania umowy.
Vll. podsumowuj4c, argurnentacja wy*ej przedstawionapotwierdzarzar;adno(i i
oclwotania.
wniesienianiniejszego
koniecznofd;

w'mfur

ZalEczniki:
wraz:loptatqskarbo'wE;
1. Petnomocnictwo
2. Odpisz KRSOdwotuj4cego;
wpisuododwotaniar;
3. Dow6duiszczenia
Zannawiaj4cemu.
kopiiodwotania
4. Dow6dprzestania
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