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Skanska S.A. 
Adres Al. Solidarności 173,  

00 – 877 Warszawa,  Polska 
Web www.skanska.pl 

 

Warszawa, dnia 21.09.2020 r. 

 

 

ODWOŁANIE 

wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

I. Odwołanie 

Działając w imieniu Odwołującego, w oparciu o pełnomocnictwo w załączeniu, na 

podstawie art. 179 ust. 1 oraz 180 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo 

Prezes  
Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17 A 
02-676 Warszawa 
 

Odwołujący: 
 

 SKANSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa 

KRS: 0000033102, NIP: 7780001070 

e – mail: leszek.gawel@skanska.pl  

Adelina.kuzniak@skanksa.pl  

 

 
Zamawiający: 

 
 
 

 
 
 
 
Przedmiot 
zamówienia: 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o 
zamówieniu: 
 
Numer 
referencyjny: 

 Gmina Łomianki 

ul. Warszawska 115 

05-092 Łomianki 

NIP: 1181768394 

adres mailowy: umig@lomianki.pl  

 

 

Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową  

Kanalizacji deszczowej oraz przebudową 

niezbędnej infrastruktury wod-kan, 

energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach 

zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 

2016/03 

 

 

585121-N-2020 z dnia 2020.09.16 r. 

 

 

RZP.271.32.2020 
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zamówień publicznych” (dalej: PZP lub ustawa PZP) wnoszę odwołanie w toku w/w 

postępowania na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), 

w zakresie jej integralnej części tj. Załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór Umowy” (dalej jako: 

Umowa). 

II. Zarzuty 

Odwołujący wnosi odwołanie od niezgodnych z prawem czynności Zamawiającego, 

zarzucając mu naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej jako kc), art. 654 kc, art. 

656 § 1 kc, art. 353(1) kc i art. 58 § 3 kc, 5 kc w związku z art. 7 ust. 1 PZP, poprzez: 

i) pozostawienie dowolności Zamawiającemu w zakresie dokonania 

odbioru końcowego w przypadku wystąpienia wad nieistotnych oraz 

ustalenie, iż protokół odbioru końcowego nie może zawierać wad, 

w tym nieistotnych;  

ii) brak wprowadzenia limitu kar umownych;   

III. Wnioski 

Wobec naruszenia przez Zamawiającego wyżej wskazanych przepisów Odwołujący 

wnosi o: 

1) uwzględnienie Odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu 

dokonania zmian w treści załącznika nr 4 do SIWZ Wzoru Umowy (zwane 

dalej jako: Umowa) poprzez zmianę §15 ust. 7 pkt. 4)-8), §19 ust. 1 pkt. 3),  

dodanie ustępu 6 w § 18 Umowy,  

w sposób szczegółowo wskazany w uzasadnieniu niniejszego odwołania; 

2) o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

IV. Interes we wniesieniu odwołania. 

W wyniku działań Zamawiającego polegających na sformułowaniu warunków 

projektu umowy w sposób naruszający przepisy PZP, interes Odwołującego może 

doznać uszczerbku, albowiem działania Zamawiającego objęte niniejszym 

odwołaniem nie tylko naruszają przepisy prawa przywołane we wstępie, ale także 

uniemożliwiają Wykonawcy skalkulowanie w ofercie ryzyk związanych z realizacją 

Zamówienia. 

Tym samym, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powyżej wskazanych 

przepisów Ustawy, Odwołujący może ponieść szkodę w postaci utraty możliwości 
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pozyskania przedmiotowego zamówienia ze względu na niemożliwe do 

skalkulowania ryzyka, a ponadto jest narażony na szkodę polegającą na 

pozbawieniu Odwołującego realnych korzyści finansowych wynikających z tytułu 

realizacji niniejszego zamówienia. 

 

Nadto, w przypadku wyboru oferty Odwołującego, Odwołujący zobowiązany będzie 

do podpisania umowy na realizację zamówienia zgodnie z obecnym wzorem 

umowy, który jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nieuwzględnienie zaś odwołania może go narazić na szkodę, ponieważ w związku 

z wyżej wskazanymi uchybieniami Zamawiającego, Odwołujący mógłby być 

narażony na bezpodstawne wstrzymywanie odbiorów robót, wynikające z tego 

opóźnienia w finansowaniu ich realizacji, a także na bycie bezpodstawnie 

obciążonym przez Zamawiającego karami umownymi z tytułu nieterminowego 

wykonania robót w sytuacji, w której Zamawiający odmawiałby dokonania odbioru 

robót mimo braku w nich wad istotnych. 

V. Termin na złożenie odwołania 

Stosownie do przepisu art. 182 ust 2 pkt. 2) Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający w dniu 16.09.2020 roku zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

SIWZ, do której odnosi się niniejsze odwołanie. Wobec powyższego odwołanie 

zostaje wniesione z zachowaniem terminów ustawowych. 

 

VI.  Zarzuty. 
 
 

1.1.  Zarzuty dot. bezusterkowego odbioru - §15 ust. 7 pkt. 4)-8), §19 ust. 1 pkt. 3). 
 

W §15 ust. 7 pkt. 4)-8) Umowa przewiduje, że:  

 
„4) terminem zakończenia robót jest data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. 

5) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady. 
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6) termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu  terminu realizacji umowy. 

7) z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego nie zawierający wad. 

8) w przypadku niespełnienia warunku z pkt. 4, datą zakończenia robót będzie data 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.” 

 

W § 19 ust. 1 pkt. 3) Umowa przewiduje, że: 

„jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru 

przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia.”  

 

Proponowane przez Zamawiającego postanowienia w rzeczywistości kreują odbiór 

bezusterkowy, gdyż odbiór z wadami nieistotnymi pozostaje do wyboru / dyspozycji 

Zamawiającego bez żadnych obiektywnych wytycznych zaś terminem zakończenia 

jest data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Jest to sprzeczne z naturą 

umowy o roboty budowlane. Takie regulacje są sprzeczne z obowiązującymi w tej 

mierze przepisami oraz ugruntowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego i sądów 

apelacyjnych, obowiązkiem Zamawiającego jest w tym przypadku dokonanie 

odbioru robót od Wykonawcy, a prawo do odmowy odbioru robót służy 

Zamawiającemu wyłącznie wówczas, kiedy roboty są dotknięte wadami istotnymi. 

 

Już z literalnej wykładni art. 647 kc1 wynika, że ustawowym obowiązkiem inwestora 

jest odebranie od wykonawcy obiektu wykonanego zgodnie z projektem i z 

zasadami wiedzy technicznej. Poza dokonaniem wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym przekazaniem 

terenu budowy, dostarczeniem projektu oraz zapłatą umówionego wynagrodzenia, 

odbiór wykonanych robót budowlanych jest podstawowym obowiązkiem 

inwestora. Nie budzi również wątpliwości zarówno w doktrynie prawa jak i w 

orzecznictwie sądowym, że roboty budowlane stanowią zaawansowane 

technicznie i złożone świadczenie niepieniężne, składające się z poszczególnych 

elementów, które tak w całości, jak i z osobna cechuje wysoki poziom 

skomplikowania inżynierskiego, długotrwały okres realizacji, etapowanie oraz 

zinstytucjonalizowany nadzór budowlany. Odbiory robót unormowane są także w 

art. 654 Kc, a nadto - w zakresie w jakim związane jest to z wykonywaniem robót w 

sposób wadliwy lub sprzeczny z umową - dotyczy ich przepis art. 656 § 1 Kc. 

 

                                                 
1 Art. 647 Kc: Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i 

dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
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Zakwestionowane przez Odwołującego brzmienia w/w postanowień Wzoru 

Umowy świadczy o jego istotnej wadze dla całego tego zagadnienia, a jednocześnie 

o równie poważnym zagrożeniu dla słusznych interesów wykonawcy, gdyby cyt. 

postanowienie zostało zachowane w obecnym brzmieniu i nie zostało zmienione. 

Należy bowiem mieć na uwadze, że ocena terminowości realizacji robót przez 

wykonawcę następuje przez wzgląd na terminy, według których - zgodnie z 

Wzorem umowy - uznaje się roboty za wykonane i możliwe do odbioru, co ma 

bezpośredni wpływ na możliwość fakturowania wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy i na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych. 

Zdaniem Odwołującego, w przypadku występowania w wykonanych robotach wad 

usuwalnych, nie mających istotnego charakteru, skoro dają się usunąć - Zamawiający 

jest obowiązany dokonać odbioru tych robót, zaś w protokole odbioru Strony 

powinny wskazać na czym wady polegają i sposób ich usunięcia w odpowiednim 

terminie. Wady usuwalne z samej definicji nie powodują bowiem niezdatności 

przedmiotu odbioru do użytku i nie świadczą o tym, że wykonawca nie wykonał 

powierzonych mu robót. 

Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy bowiem do 

czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy 

wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót - 

por. Pkt 1 tezy Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21.04.2009 r. V ACa 

88/09 2. Analogiczne stanowisko zajął też Sąd Apelacyjny w Krakowie w Pkt 2 

Wyroku z dnia 09.10.2012 r. I ACa 892/12, przyjmując, iż „wady są istotne, jeżeli 

wskutek ich wystąpienia przedmiot umowy jest niezdatny do określonego w 

umowie użytku, ze względu na to, że nie posiada cech umożliwiających jego 

eksploatację (...) 2". 

                                                 
2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.04.2009 r. V ACa 88/09: 

  O niewykonaniu zobowiązania z reguły nie można mówić, jeżeli wykonawca wykonał 

roboty lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma charakter wad. Z niewykonaniem 

zobowiązania z umowy o roboty budowlane mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane 

nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne 

wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie 

zmniejszając ich wartość. Ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek 

inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 KC, a z tą chwilą inwestor nabywa 

uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 KC. 

  Jeżeli wykonawca na żądanie inwestora w wyznaczonym mu terminie nie zmieni 

wadliwego sposobu wykonania robót budowlanych, to inwestor nie może żądać upoważnienia 

przez sąd do powierzenia lub dalszego wykonania robót (art. 480 § 1 KC) skoro bez takiego 

upoważnienia jest uprawniony do zastępczego wykonania zobowiązania. 

  Gdy przed odebraniem robót budowlanych inwestor stwierdzi wadliwe ich wykonanie to 

służy mu uprawnienie do żądania od wykonawcy zmiany sposobu wykonania robót w 

wyznaczonym terminie zgodnie z art. 636 § 1 KC. Niewykonanie powyższego żądania i 

wykonywanie w dalszym ciągu robót w sposób wadliwy oznacza, iż wykonawca wykonuje swoje 

zobowiązanie w sposób nienależyty a inwestorowi służą uprawnienia szczególne przewidziane w 

art. 636 § 1 KC tj. uprawnie nie do odstąpienia od umowy lub uprawnienie powierzenia 

poprawienia lub dalszego wykonania robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. 
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W pierwszej kolejności wypadałoby poddać w wątpliwość wynikające z zapisów 

Wzoru umowy oczekiwanie, by złożony pod względem inżynierskim obiekt 

budowlany jak stanowiący przedmiot zamówienia, został wykonany całkowicie 

bezusterkowo. Wniosek ten płynie wprost z zaskarżonego niniejszym Odwołaniem 

postanowienia Wzoru umowy, skoro Zamawiający miałby być uprawniony, czy też 

jemu pozostawione byłoby do arbitralnej decyzji, czy odebrać, czy odmówić odbioru 

w razie wystąpienia wad nieistotnych, nadających się do usunięcia. Takie 

uprawnienie Zamawiającego jest sprzeczne z naturą stosunku prawnego umowy o 

roboty budowlane (art. 3531 Kc) i prowadzi do częściowej nieważności postanowień 

Wzoru umowy. Odwołujący nie twierdzi rzecz jasna, iż nie ma obowiązku usunięcia 

wad swoich robót, lecz podnosi, że na gruncie obowiązujących przepisów 

zobowiązanie takie realizuje się w reżimie odpowiedzialności gwarancyjnej, a nie 

poprzez wstrzymywanie odbiorów, co jest praktyką niedopuszczalną. 

Powyższa wykładnia - mająca przez wzgląd na treść art. 139 ust. 1 PZP zastosowanie 

także w umowach w sprawie zamówień publicznych - nie budzi wątpliwości i jest 

poparta ugruntowaną już na przestrzeni ostatnich lat linią orzeczniczą. Sprowadza 

się ona do stwierdzenia, że Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru 

robót od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w wykonanych robotach, lecz 

tylko w razie wad istotnych. W pozostałym zakresie jest zobowiązany dokonać 

odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad wraz z ustaleniem terminu ich 

usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność odpowiednich 

postanowień umowy z przepisami art. 647, 654 i 656 § 1 Kc oraz z naturą stosunku 

prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc), powodująca ich częściową 

nieważność z mocy prawa (art. 58 § 3 Kc). 

Reprezentatywnym przykładem powoływanej przez Odwołującego linii orzeczniczej 

w tej sprawie jest Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r. V CSK 99/07. Zgodnie z 

jego tezą: „1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego 

                                                 
Przyznanie takich szczególnych uprawnień inwestorowi w sytuacji wadliwego lub sprzecznego z 

umową wykonania robót budowlanych oznacza, iż nie mają do tej sytuacji zastosowania przepisy 

ogólne o skutkach niewykonania zobowiązania, w tym art. 480 § 1 KC. 

3 Wyrok SN z 14.02.2007 r. II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności 

wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte 

wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie 

umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie 

powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o 

wynagrodzenie za dzieło. 

4 Wyrok SN z 05.03.1997 r. II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót 

budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. Wprotokole z tej czynności, 

stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, 

niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym 

ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia 

lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 
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zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty 

budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od 

braku jakichkolwiek usterek."  

W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 

14.02.2007 r. II CNP 70/06 oraz z dnia 05.03.1997 r. II CKN 28/97. Z kolei w 

uzasadnieniu Wyroku z 24.07.2009 r. II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że 

inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady 

istotne, co a contrario oznacza, że nie może tego uczynić w przypadku wad 

nieistotnych, nadających się do usunięcia. 

Kolejnym przykładem tej linii orzeczniczej stanowi Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

7 marca 2013 r., II CSK 476/12 „Należy przy tym zauważyć, że zasadniczo w 

orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia 

robót obliguje inwestora do ich odbioru, a sam fakt istnienia wad i usterek nie 

uprawnia do odmowy odbioru obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej . Odmowa odbioru jest uzasadniona jedynie w przypadku, gdy 

przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do 

użytkowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r, II CSK 476/12 nie pub. 

)." 

Powyższy kierunek orzekania znalazł pełną kontynuację również w najnowszym 

orzecznictwie sądów apelacyjnych, z którego Odwołujący przytacza w 

szczególności: 

1) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13: 

„Wykonanie robót budowlanych z wadami nie może być utożsamiane z ich 

niewykonaniem i nie rodzi po stronie zamawiającego uprawnienia do odmowy 

odbioru robót. Przyjmuje się, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w 

przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na 

tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wobec zgłoszenia 

zakończenia robót i braku uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a także do 

skorzystania z uprawnienia do domagania się obniżenia wynagrodzenia strona jest 

zobowiązana do odbioru robót i do świadczenia pełnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy." 

2) Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18.12.2013 r. I ACa 1302/13: 

„1. Przyczyn rażącego wygórowania kary umownej upatrywać należy w jej stosunku 

do poniesionej przez stronę szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. 

Tym samym wysokość szkody może stanowić istotne kryterium redukcji kary 

umownej. 2. Jedynie w sytuacji, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. 

czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie, 

zamawiający może odmówić jego odebrania. Jeżeii natomiast dzieło ma tylko wadę 

nieistotną, zamawiający nie może skutecznie uchylić się od odebrania dzieła. Te 
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uwagi należy odnieść także do umowy o wykonanie robót budowlanych czy też 

umowy o wykonanie remontu budynku." 

3) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 20.12.2012 r. I ACa 405/12: 

„Czym innym jest zgłoszenie odbioru robót, czym innym stwierdzenie wad w 

wykonaniu robót. Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych 

inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru (art. 654 KC). W protokole z tej 

czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę 

dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co 

do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz ujawnionych wad." 

4) Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18.10.2012 r. I ACa 1046/12: 

„1. Przez wykonanie - oddanie dzieła (odpowiednio robót budowlanych) rozumieć 

należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem 

przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadania przez dzieło 

lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i niedoróbek. Nawet 

ujawnienie wad robót budowlanych nie zwalnia inwestora od obowiązku 

dokonania odbioru robót (wynika on z art. 647 KC), z tą bowiem chwilą nabywa on 

uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 KC i art. 638 KC. Możliwość 

odstąpienia od umowy przewidziana jest jedynie wtedy, kiedy dzieło (roboty 

budowlane) posiada wady istotne. 

2. Zgłaszane zarzuty odnoszące się do wad nieistotnych, nie stanowią 

podstawy, ani do odmowy sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót 

powierzonych stronie powodowej, ani też do odstąpienia od umowy. Ewentualnie 

mogłyby rodzić, o He byłyby zasadne roszczenia z rękojmi i gwarancji. 

3.  Choć poprzez odesłanie zawarte w art. 656 KC ustawodawca dopuścił 

odpowiednie stosowanie części zapisów dotyczących umowy o dzieło do umowy o 

roboty budowlane, to jednak w katalogu zawartym w tym przepisie, brak jest 

odesłania do art. 632 KC Nawet w sytuacji uznania stanowiska, co do możliwości 

zastosowania ostrożnej analogi przepisów dotyczących umowy o dzieło do umów o 

roboty budowlane również w tej kwestii zważyć należy, że dotyczy on wyłącznie 

uprawnienia do domagania się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego przez 

przyjmującego zamówienie." 

 

Wszystkie wyżej przytoczone judykaty świadczą o prawidłowości takiej wykładni 

powołanych przez Odwołującego przepisów, zgodnie z którą po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót, Zamawiający ma obowiązek odbioru 

dokonać, zaś w razie ujawnienia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, 

strony umowy winny wady wyspecyfikować i poczynić ustalenia dotyczące sposobu 

i terminu ich usunięcia, jednak dopóki w robotach nie występują wady istotne, 

Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru. Zatem niedopuszczalna jest 

próba ustanowienia przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru.  



 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, A. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033102. NIP 778-00-01-070. 

Kapitał zakładowy: 220 252 500,00 - opłacony w całości. 

 

 

9 (11) 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

Prawo Zamawiającego do domagania się usunięcia wad robót (zwłaszcza 

nieistotnych) realizowane jest na gruncie przepisów o odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Podkreślić należy, że 

dokonanie odbioru częściowego i końcowego nie pozbawia inwestora uprawnień 

do żądania usunięcia wad odbiorowych, tak m. in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 

grudnia 2015 r., IV CSK 120/15 „Odbiór częściowy robót i zapłata za nie 

wynagrodzenia nie oznacza definitywnego ich rozliczenia. Przedmiotem 

zobowiązania wykonawcy jest bowiem oddanie całości obiektu, a nie jego 

poszczególnych części. Dlatego też odbiór części robót i zapłata części 

wynagrodzenia nie jest równoznaczne z rozliczeniem stron w tym zakresie ze 

skutkiem wygaśnięcia wzajemnych roszczeń i pretensji. Końcowe rozliczenie robót 

może obejmować bowiem także już odebrane prace i rozliczone finansowo, a 

inwestor (generalny wykonawca) oraz wykonawca mogą przy tym rozliczeniu 

korygować swoje stanowisko co do dokonanych już wcześniej rozliczeń 

częściowych. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli do końcowego rozliczenia robót nie 

dojdzie, nie oznacza to, że wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za 

prace wykonane. Byłoby tak w przypadku, gdyby nie przedstawiały one żadnej 

wartości ze względu na ich bardzo złą jakość albo były nieprzydatne z innych, 

obiektywnie ocenianych przyczyn." 

 

Reasumując ten fragment, należy przytoczyć także najnowsze orzecznictwo KIO, 

które potwierdza, że „ (…)nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie 

w treści projektu umowy postanowienia umożliwiającego Zamawiającemu odmowę 

dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru 

jakiejkolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady (…)”3. 

 

Z powyższych względów Odwołujący wnosi o zmianę wyżej wskazanych 

postanowień, w ten sposób, że będą one miały następujące brzmienie: 

  

W §15 ust. 7 pkt. 4)-8) Umowa przewiduje, że:  

 
„4) terminem zakończenia robót jest data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru 

bez wad istotnych. 

5) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady istotne. 

6) termin na usunięcie wad istotnych nie wstrzymuje biegu  terminu realizacji 

umowy. 

                                                 
3 Wyrok KIO z 13.12.2019, KIO 2416/19. 
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7) z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego nie zawierający wad. 

8) w przypadku niespełnienia warunku z pkt. 4, datą zakończenia robót będzie data 

podpisania protokołu odbioru robót bez wad istotnych.” 

 

W § 19 ust. 1 pkt. 3) Umowa przewiduje, że: 

„jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokona odbioru 

przedmiotu umowy wskazując w protokole odbioru stwierdzone podczas odbioru 

wady.”  

 

(* treści przekreślone należy traktować tak jakby zostały usunięte z zapisów, zaś 

treści podkreślone i pisane kursywą to treści dodane) 

 
1.2.  Zarzut dot. braku limitu kar umownych (§ 18 Umowy). 
 
Zamawiający nie przewidział w Umowie limitu (ograniczenia) kar umownych 

zaproponowanych (wylistowanych) w Umowie.  

 

Sprzeczne z naturą stosunku umowy o roboty budowlane, z zasadą 

proporcjonalności, powodując tym samym nierównowagę stron jest ustalenie kar 

umownych z brakiem określenia maksymalnej wartości do jakiej może być nałożona 

kara (kary), co prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców oraz do złożenia nieporównywalnych ofert. Dlatego 

zasadny jest postulat nałożenia limitu kar umownych. 

Wykonawca zwraca uwagę na okoliczność, iż wymóg limitu kar umownych będzie 

obowiązkowy w nowej ustawie Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. 

Po drugie, zgodnie z ugruntowana już linia orzeczniczą – zarówno Sądu 

Najwyższego, jak i sądów apelacji poznańskiej – brak limitu kar umownych wpływa 

na nieważność postanowień umownych w zakresie kar. 

• wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 roku, sygn. IV CSK 

687/14: Brak określenia w umowie końcowego terminu naliczania kar umownych 

ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi do obciążenia zobowiązanego tym 

świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w istocie tworzy zobowiązanie 

wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary 

umownej, nie spełnia należącego do jego istoty wynikającego z art. 483 § 1 KC 

wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. 

Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość kary umownej, albo 

gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego określenia jej wysokości. 

• Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2017 r., sygn.  I C 

87/16: Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela i przyjmuje za własny 

pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 
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października 2015 r. (IV CSK 687/14), zgodnie z którym nieokreślenie w umowie 

końcowego terminu naliczania kar umownych, ani ich kwoty maksymalnej prowadzi 

do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w 

istocie tworzy zobowiązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie 

zobowiązania zapłaty kary umownej nie spełnia należącego do jego istoty 

wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej 

zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

niepieniężnego. Wymóg ten jest spełniony, gdy strony z góry określają wysokość 

kary umownej albo gdy w treści umowy wskazują podstawy do definitywnego 

określenia jej wysokości. 

• a także inne wyroki Sądu Okręgowego w Poznaniu: sygn. akt XVIII 1474/17 

z 4.5.2018 r., sygn. akt XII C 235/17 z 14.5.2018 r., sygn. akt XVIII C z 30.10.2017 r. 

 

W związku z tym Odwołujący wnosi o dodanie w § 18 Umowy ustępu nr 6 o treści: 

 

„6. Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie 

może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy”. 

 
 

Mając wszystko powyższe na uwadze odwołanie zasługuje na uwzględnienie w 

całości.  
 

 

 

 

 

 

        Skanska S.A., Leszek Gaweł 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

- pełnomocnictwo + wydruk z KRS, 

- potw. wysłania odwołania zamawiającemu, 

- potw. uiszczenia opłaty od odwołania + opłaty od pełnomocnictwa,  
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