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Dotyczy: umowy o roboty budowlane z dnia 17.03.2017 r. dot. zadania 

„Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a”

     

 Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo  z dnia 23.11.2017 r. IM.7013.4-67.2015.PS.23 oraz w 

nawiązaniu do naszych pisma z dnia 21.11.2017 r. i 27.11.2017 r. w imieniu Wykonawcy tj. 

Saltex Europa sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu raz jeszcze podnoszę, że złożone przez 

Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest  pozbawione podstaw faktycznych i 

prawnych i nie wywołuje skutków prawnych. 

I. Brak prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

Przede wszystkim należy z całą mocą wskazać, że przepis art. 635 k.c. stosowany 

na mocy przepisu art. 656 k.c. per analogiam do umów o roboty budowlane  w ocenie 

przedstawicieli doktryny prawniczej i w świetle wykładni systemowej tego przepisu nie 

może być zastosowany (tj. prawo odstąpienia nie powstaje), gdy opóźnienie wynika z 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Wynikające z art. 635 k.c. 

prawo odstąpienia stanowi bowiem sankcję wobec przyjmującego zamówienie za 

spowodowanie stanu zagrożenia niedochowania terminu ukończenia działa z przyczyn, za 

które przyjmujący zamówienie odpowiada (art. 471 k.c.). Wykładnia odmienna 

prowadziłaby do trudnego do zaakceptowania wniosku, iż ustawodawca przyznaje 

zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na własne zawinione 

działanie lub zaniechanie (por. Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. 

Zobowiązania. Część szczegółowa Opublikowano: WKP 2017). 



Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 września 2006 r., I CSK 129/06, LEX nr 395223, 

uznał za niezasadny pogląd, że skoro art. 635 k.c. nie zawiera rozróżnienia opóźnienia 

zawinionego i niezawinionego przez przyjmującego zamówienie, to uprawnienie 

zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od przyczyny tego opóźnienia, 

zatem może on od umowy odstąpić także wówczas, gdy opóźnienie zostało przez niego 

spowodowane. Jeżeli przyjmujący zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu 

braku potrzebnego do wykonania dzieła współdziałania zamawiającego, to nie 

zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie, warunkująca 

prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. Zbliżony kierunek wykładni został 

zaprezentowany w wyroku SA w Lublinie z dnia 16 lutego 2016 r., I ACa 591/15, LEX nr 

2000399, w uzasadnieniu którego uzasadnieniu sąd wskazał, że „wykładnia uprawnienia 

zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. musi uwzględniać 

ograniczenie uprawnień zamawiającego wynikających z art. 644 k.c. Jeżeli zatem 

realizacja umowy w ustalonym terminie napotyka trudności z przyczyn 

zawinionych przez zamawiającego, zamawiający nie może skutecznie odstąpić 

od umowy w trybie art. 635 k.c. Pozostaje mu wyłącznie uprawnienie do odstąpienia 

od umowy na podstawie art. 644 k.c., ale wówczas jest zobowiązany zapłacić umówione 

wynagrodzenie. Inna wykładnia art. 635 k.c. czyniłaby zbędnym zapis wynikający z art. 

644 k.c., gdyż zamawiający mógłby odstąpić od umowy zachowując uprawnienie do 

zwrotu tego co świadczył, nawet wówczas gdyby opóźnienie to wynikało z przyczyn 

leżących po jego stronie, a nawet przez niego zawinionych”.

W innym miejscu wskazane zostało (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 

dnia 4 stycznia 2017 r. sygn. akt I ACa 13/15), że jeżeli zamawiający odstępuje od umowy 

w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, 

to odstąpienie na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i w tej sytuacji 

należy je traktować, jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. Konsekwencją 

tego jest, że wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia (stosownie 

pomniejszonego). 



II. Przyczyny opóźnienia zawinione przez Zamawiającego

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać jakie są rzeczywiste przyczyny 

opóźnień w realizacji zadania „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. 

Śląskiej 35a” w stosunku do harmonogramu finansowo - rzeczowego. W piśmie z dnia 

23.11.2017 r. Zamawiający konsekwentnie pomija bowiem fakt, że przyczyną obecnego 

stanu rzeczy jest nienależyte przygotowanie tej inwestycji przez Zamawiającego w 

szczególności w zakresie przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

oraz brak współdziałania ze strony Zamawiającego w sprawie skompletowania i 

zmodyfikowania dokumentacji projektowej. 

W piśmie z dnia 21.11.2017 r. Wykonawca podnosił już między innymi, że zgodnie z 

postanowieniem § 1 ust. 2 umowy o roboty budowlane z dnia 17.03.2017 r. dot. zadania 

„Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” obowiązek 

dostarczenia dokumentacji projektowej leży po stronie Zamawiającego a Wykonawca 

wykonuje roboty budowlane zgodnie z przedłożoną mu dokumentacją projektową. Zgodnie 

z § 2 ust. 3 pkt 2 Zamawiający ma obowiązek w dniu wprowadzenia Wykonawcy na 

budowę przekazać mu kompletną dokumentację projektową.

W toku wykonywanych robót Wykonawca wielokrotnie zwracał Zamawiającego 

uwagę, że przedkładane przez niego, jak również przez projektanta, dokumenty nie są 

należytym wykonaniem wyżej opisanych obowiązków. 

Według stanu na dzień dzisiejszy Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku 

przekazania Wykonawcy:

   - projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego zmiany projektowe 

oraz zniekształcenie projektu pierwotnego - lokalizacja dróg, ogrodzeń, sieci ,  przesunięcie 

trybuny

- projektu budowlanego w zakresie Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

dla konstrukcji zadaszenia oraz membrany

- kompletnego projektu branży drogowej



 - projektu wykonawczego branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, nawodnienie, 

sieć wodociągowa, projekt i uzgodnienie wylotu kanalizacji deszczowej fi 600 do rzeki 

Bystrzycy - uzgodnienie z RZGW)

Wykonawca żądał od Zamawiającego aby ten przekazał mu kompletną, 

zatwierdzoną, podpisaną przez uprawnione podmioty i zgodnej z przepisami ustawy – 

Prawo budowlane i odnośnych przepisów technicznych dokumentację projektową, z czego 

Zamawiający do dzisiaj się nie wywiązał i co stało się dla Wykonawcy do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy w niniejszym piśmie.

Jednocześnie odnosząc się do wskazanych przez Państwa opóźnień w realizacji 

robót Wykonawca pragnie odnieść się do każdego z rzekomo zaistniałych opóźnień i 

wskazać, że:

- podbudowa i nawierzchnia betonowa bieżni została wykonana w  zakresie 

umożliwiającym prowadzenie dalszych robót zgodnie z kolejnością procesu 

technologicznego: pozostawiono dojazd do płyty boiska trawiastego (zakole południowe) 

oraz dojazd do trybuny (strefa skoczni w dal +  6. Tor sprintu) 

- nawierzchnia poliuretanowa nie może być w obecnych warunkach pogodowych 

wykonana, o czym Wykonawca informował Zamawiającego i w związku z czym 

Zamawiający wyrażał wolę zawarcia aneksu terminowego do umowy przesuwającego 

termin wykonania robót na wiosnę 2018 roku;

- warstwa filtracyjna trawy została wykonana co zostało potwierdzone stosownym 

protokołem odbioru;

- dokumenty dot. zakupu trawy i składu mineralnego warstwy wegetacyjnej 

podlegają akceptacji inspektora nadzoru a nie Zamawiającego, wyniki stosownych analiz 

materiału na warstwę wegetacyjną zostały dostarczone inspektorowi;

    - wykonanie warstwy wegetacyjnej trawy zostało wstrzymane ze względu na 

warunki pogodowe, które uniemożliwiają przesiew materiału przed jego rozłożeniem na 

boisku. W warunkach sprzyjających czynność ta wymaga ok 7-10 dni. Warstwę 

wegetacyjną Wykonawca miał wykonać po wykonaniu rurarzu i okablowania dla 

nawodnienia, którego nie wykonano z powodu wprowadzanych zmian (dwukrotnie uległy  

zmianie wymiary boiska do piłki nożnej);



- wykonanie trawników z rolki na terenach zielonych jest działaniem wykonywanym  

po zakończeniu wszystkich prac budowlanych aby nie dopuścić do ich zniszczenia.  Są to 

więc typowe prace wykończeniowe, na których wykonanie wystarczy kilka dni;

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej – wielokrotnie 

informowaliśmy Zamawiającego, że w dokumentacji projektowej istnieją istotne braki 

umożliwiające wykonanie m.in. tych prac tj. brak ostatecznej dokumentacji dot. sieci 

wodociągowej i sanitarnej, niezgodność w zakresie położenia drogi pomiędzy 

dokumentacją projektową a pomiarami w terenie, brak wskazania rzędnej i niwelety drogi; 

- wykonanie ogrodzenia jest  pracą wykończeniową, która jest  w trakcie realizacji i 

może być wykonana z wykorzystaniem zakupionego i dostarczonego już na budowę 

materiału; 

- budowa trybun, budynku spikera wraz z wyposażeniem i instalacją, zadaszenia 

trybun, oświetlenia ogólnego – wszystkie te prace nie mogą być wykonywane z powodu 

niedostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez Zamawiającego;

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i rozdzielnicy obiektu – prace te są 

jednym z ostatnich elementów do wykonania i ich wykonanie jest zdeterminowane innymi 

pracami, które nie mogą być wykonane z winy Zamawiającego;

- wykonanie instalacji elektrycznych zraszaczy – instalacja jest na obiekcie, 

Zamawiający dwukrotnie zmieniał decyzję co do wielkości boiska i miało to wpływ na 

wykonanie tejże instalacji;

- wykonanie kanalizacji deszczowej zewnętrznej - prace nie mogą być wykonywane 

z powodu niedostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez Zamawiającego, a kanalizacja 

deszczowa zewnętrzna fi 200, fi 160 i fi 250 tam, gdzie to było możliwe została wykonana 

wg pierwotnego projektu, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej fi 600 – brak projektu, roboty zostały wykonane 

na żądanie Zamawiającego;

- magazynowanie gruzu i humusu na działce Zamawiającego – ten argument jest 

dla Wykonawcy dalece niezrozumiały, Wykonawca magazynuje urobek na działce 

Zamawiającego, która jest w tym celu udostępniona Wykonawcy. 

Wykonawca podnosi także, że wskazanie 21 % zaawansowania robót przez 

Zamawiającego wprowadza w błąd albowiem jest  to zaawansowanie finansowe, które nie 



bierze pod uwagę ilości i rodzaju faktycznie wykonanych robót i dostaw oraz zakupu 

materiałów przez Wykonawcę. Wystarczy wspomnieć, że wartość tylko nawierzchni PU 

stanowi niemal 1/5 wartości kontraktu.

Wykonawca wielokrotnie informował Zamawiającego o brakach w dokumentacji 

projektowej i twierdzenie zawarte w Państwa piśmie, że „Wykonawca nie zgłaszał uwag i 

wątpliwości co do jej braku i kompletności” mija się z prawdą. 

Informacje te były przekazywane przede wszystkim w opinii technicznej z dnia 

27.07.2017 r., we wpisach do dziennika budowy i w trakcie narad budowlanych.

W przedmiotowej opinii technicznej z dnia 27.07.2017 r., sporządzonej przez 

ekspertów z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego, wskazano m.in., że:

- w projekcie występują błędy mogące doprowadzić do awarii budowlanej – 

fundamenty zadaszenia, kolizja fundamentów zadaszenia oraz budynku spikera;

- w przekazanej dokumentacji panuje bardzo duży chaos, trudno się zorientować co 

obejmują poszczególne decyzje ;

- nie wiadomo co jest projektem budowlanym i projektem zamiennym, gdyż 

Inwestor nie dostarczył pomimo kilku próśb skanu projektu budowlanego będącego 

załącznikiem do poszczególnych decyzji;

- istnieją sprzeczności co do roli Pana Sobusiaka w procesie budowlanym, 

występował on w podwójnej roli projektanta i pełnomocnika Zamawiającego;

- w dokumentacji istnieje projekt zmian do projektu zamiennego, który nie jest 

kategorią znaną polskiemu prawu budowlanemu;

- istnieje problem zakresu projektu wykonawczego i rysunków warsztatowych;

- w decyzjach zatwierdzany jest  projekt budowlany a nie architektoniczno – 

budowlany;

- wątpliwości budzi brak powiadomienia stron w procesie wydawania decyzji nr 

135/2016 – pominięto Polskie Koleje Państwowe;

- projekt nie został uzgodnioną z właściwym urzędem ochrony zabytków;

- brak informacji w treści decyzji nr 135/2016 z dnia 09.02.2016 r. w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej;

- brak zatwierdzenia części rysunkowej w decyzji nr 14/2017;



- braki uzgodnień: ŚPWIK, RZGW, SANEPID w zakresie toalet publicznych, PZPN, 

PPOŻ i SANEPID w zakresie obiektu budynku klubowego;

- opinia geotechniczna nie spełnia wymogów rozporządzenia;

- błąd projektowy – fundamenty zadaszenia trybun wymagają przeprojektowania.

Zamawiający zupełnie nie wziął pod uwagę tego, że w toku inwestycji doszło do 

zmiany osób pełniących funkcje projektanta i inspektora nadzoru, co miało wpływ na 

wykonanie harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Nie może też ujść uwadze to, że Zamawiający miał pełną świadomość braków 

dokumentacji projektowej, czego dowodem jest chociażby propozycja porozumienia 

sporządzona przez Zamawiającego i przesłana Wykonawcy w dniu 13.09.2017 r. o treści 

jak niżej:

Strony występujące w Porozumieniu ustaliły, że z uwagi na brak właściwego 

nadzoru autorskiego ( o czym mowa w pkt 4 porozumienia )  nastąpiła zmiana 

projektanta, a tym samym i osoby sprawującej nadzór autorski.

Funkcję projektanta sprawuje obecnie mgr inż. Arch. Andrzej Grzybowski. 

W związku z powyższym Strony postanawiają zgodnie:

1. Zamawiający zobowiązuje się usunąć niezgodności w Dokumentacji 

projektowej zapisane powyżej i w tym celu dokonał zmiany podmiotu 

sprawującego nadzór autorki nad projektem. W związku z tym nowy podmiot 

został zobowiązany na bieżąco przekazywać niezbędne rozwiązania 

projektowe, w sposób nie wstrzymujący realizację Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że poza wymienionymi powyżej niezgodnościami w 

Dokumentacji projektowej, nie są mu znane inne utrudnienia mogące mieć wpływ na 

realizację zadania i wywiązanie się z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że niezgodności w Dokumentacji projektowej w 

obrębie trybuny i zadaszenia, nie mają wpływu na realizację innych elementów robót i 

mogą być realizowane niezależnie.

4. Strony ustaliły, że uwzględniając brak właściwego nadzoru 

autorskiego nad projektem który mógł mieć pośredni wpływ na termin 

realizacji umowy oraz wniosek Wykonawcy zostanie podpisany Aneks do Umowy 

zmianiający termin zakończenia  realizacji zadania na dzień 15.12.2017 r. Wskazany termin 



zostanie dotrzymany pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy Projekt  Wykonawczy 

fundamentów trybuny i zadaszenia trybun do dnia 15.09.2017

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji korektę 

harmonogramu robót jako Załącznik do Aneksu.

W dzienniku budowy nr 253/2017 w dniu 29.04.2017 r. Kierownik Budowy dokonał 

wpisu: „Wykonawca nie może rozpocząć prace bez prawidłowej dokumentacji”. Powyższy 

wpis potwierdził w kolejnym wpisie inspektor nadzoru. W dniu 04.05.2017 r. Kierownik 

Budowy dokonał wpisu: „Zwracam  się z prośbą do projektanta i zamawiającego o 

wyjaśnienie braku w decyzji PNB informacji na temat budowy sieci zewnętrznych oraz 

braku części rysunkowej w projekcie budowlanym będącej częścią projektu 

wykonawczego”. Powyższy wpis potwierdził w kolejnym wpisie inspektor nadzoru. W dniu 

12.05.2017 r. Kierownik Budowy wpisał, że do czasu rozwiązania uwag zgłoszonych w 

zakresie dokumentacji oraz treści PNB wstrzymane zostały prace branżowe. W dniu 

17.05.2017 r. geodeta Radosław Szychta wpisał, że w dalszym ciągu brak jest projektu 

wykonawczego na aktualnej mapie, który jednoznacznie sytuuje projektowane obiekty w 

terenie. W dniu 23.05.2017 r. Kierownik Budowy wpisał, że w związku z brakiem 

stanowiska projektanta ws zadanych pytań do dokumentacji wstrzymane zostały dostawy 

kruszyw. Wpisy dot. braków w dokumentacji projektowej były w tym dzienniku budowy 

kilkakrotnie podtrzymywane przez inspektora nadzoru.

 W dzienniku budowy nr 251/2017 w dniu 29.04.2017 r. Kierownik Budowy dokonał 

wpisu, w którym wskazuje na istniejące braki uzgodnień z zakładem wodociągowym i 

rzeczoznawcą ppoż. W  dniu 16.05.2017 r. Kierownik Budowy zgłaszał kolejne braki 

rozwiązań w dokumentacji projektowej, a Inspektor Nadzoru zażądał od Inwestora 

potwierdzenia, że w dokumentacji znajdują się wszystkie wymagane prawem opinie i 

uzgodnienia.

Na podstawie wpisów do dziennika budowy, ale też dokumentów z narad 

budowlanych i nieustannych informacji przekazywanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mieli więc pełną wiedzę o brakach w przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej i mimo to Zamawiający nie podejmował żadnych 



kroków (poza zmianą osoby projektanta i zmianą inspektora nadzoru) w celu 

współdziałania z Wykonawcą na przedmiotowym zadaniu.

Mając taką wiedzę Zamawiający nie podjął niezbędnego współdziałania z 

Wykonawcą w  celu uporządkowania i uzupełnienia dokumentacji projektowej – za którą co 

warto podkreślić – odpowiedzialność ponosi w niniejszej sprawie Zamawiający, a nie 

Wykonawca. Zamawiający nie wywiązał się więc z obowiązku współdziałania z 

Wykonawcą.

Tym samym, biorąc pod uwagę wszystkie wyżej opisane okoliczności, 

Zamawiający nie mógł odstąpić od umowy w trybie opisanym w piśmie z dnia 

23.11.2017 r. albowiem opóźnienia Wykonawcy w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo – finansowego były spowodowane działaniami lub zaniechaniami 

Zamawiającego.

Pismo z dnia 23.11.2017 r. stanowi nieudolną próbę zrzucenia na Wykonawcę 

odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, podczas gdy odpowiedzialność ta leży po stronie 

Zamawiającego.

III. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę

Mając wszystko powyższe na uwadze, Wykonawca SALTEX EUROPA sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu zgodnie z przepisem art. 491 § 1 k.c., oświadcza, że odstępuje od 

umowy z dnia 17.03.2017 r. dot. zadania „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy 

przy ul. Śląskiej 35a”.

Z poważaniem,


