Warszawa, 23.10 2020 r.
PZPB/95/2020
OIGD/136/2020
Szanowny Pan
Tomasz Żuchowski
Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad
Temat: uwagi PZPB i OIGD w zakresie propozycji GDDKiA ws. wzoru umowy, warunków szczególnych,
załącznika do oferty do wzorca warunków kontraktowych FIDIC 2017 – w wersji z dn. 11.09.2020r
<Szanowny Panie Dyrektorze>
W nawiązaniu do procedowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad konsultacji
z przedstawicielami Branży budowlanej odnośnie zaproponowanego przez Państwa wzorca umowy opartego
o 2. wydanie Warunków Kontraktu FIDIC, mając na względzie ustalenia podjęte na spotkaniu
w dn. 25.09.2020r., niniejszym przekazujemy stanowisko (w trybie śledzenia zmian – jak uzgodniono) wobec
ostatniej wersji dokumentów przekazanej nam w dn. 15.09.2020r. (datowanej na dz. 11.09.2020r.).
Pragniemy podkreślić, że znaczna część istotnych dla zachowania względnej równowagi Stron
Kontraktu postulatów sformułowanych w korespondencji z dn. 21.08.2020r., jak również na wcześniejszych
etapach procesu konsultacji, nadal nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym kształcie proponowanych przez
Państwa dokumentów wzorcowych. Branża na spotkaniach i w przekazywanych dokumentach wyraźnie
podkreślała, iż część zapisów jest zbyt rygorystycznych i nie sposób je ocenić jako prowadzące do
zrównoważenie umowy. Dotyczy to w szczególności: zasadniczej niepodzielności Robót (możliwość
jednostronnego wydzielania Odcinków), bazowego poziomu wyceny robót pomijanych wg poziomu z Daty
Odniesienia, umownych regulacji dotyczących podzlecania robót, usług i dostaw niewykraczających poza
regulacje ustawowe oraz zbyt rygorystyczne ukształtowanych następstw upływu terminu przysługującego na
wniesienie roszczenia – szczególnie na tle nieustająco zmienianych przepisów prawa. Podtrzymując
w odniesieniu do powyższych kwestii prezentowane wielokrotnie stanowisko, pragniemy wyrazić ufność
w możliwość osiągnięcia kompromisu, umożliwiającego zbliżenie stanowisk Branży budowlanej i GDDKiA.
W związku z tym nieustająco wyrażamy gotowość do dalszej współpracy nad przygotowaniem końcowej wersji
nowych wzorców dokumentów umownych, ufając w nadanie im kształtu satysfakcjonującego wszystkich
uczestników procesu konsultacyjnego.
Z wyrazami szacunku
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