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PTOSTANOWIENIE

Dnia 11 lipca 20il2 r.

s@ okrgowy Warszawa - Praga w Warszawie II Wydział Ęwilny
w slcła&iel

Przewodn ftczągy: s,so G'6żYna Kuniico
p,o ro4poznaniu w dnĘu 11 lipca 2012 r., W Warszawie]

ma posiedzeniu niiejawnym

sprawy z wrliiosku H\łffirobudowa Polska spółlki Akcyjlr'lej] z siedŻbą W Przeźmierowie, PBG

Sptiłkl Alkcyjnej z siedziĘ W Przeźnnierowie1 Alpilne BAU Deutschland AG z siedzibą w Berlinie,

AlLHl|,lE tsA|lJ 6rnbH z siedziĘ W saluburgu, AI]PJNE construction Polska Spriłki z ograniczoną

odpowiedżialnolścią z siedziĘ w Warszawie

z u&iałern Slkań{u Państwa - Ministila spoltu l njrystyki, Narodowe cenfourn Sportu spólki z

oEilr'aniczoną odpow$edzialJnośćią z siedJziĘ w Wanszawie

o udzielenle rabeŹpie@enia

postanawia i

I.udzielió zahezpieczenia poprzez zakazanie obowiązanym
Skarhowi Państwa - Ministrowa Sportu iTurystyki, l{arodowe
centrum sportu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w tllarsaawie skorzystania z Gwarancji Należytego
Wylconarnia Urmowy nr 704..0O3.899.192 z dnia 3O czerwca
2Ol!. roku. zmiernionej Aneksem nr 1z dnia 28 listopada
2O11 roku, Anerksem lrr 2. z dnaa 22 grudnia 2Ot! roku oraz
Alteksem nr 3 z dnia 27 kvui'etnaa 2012 roku, ustanowionej na

zlecenie, Hydnohudowa Polska spółki Akcyjnej z siedzibą w
P'rzeźnaierowie jako lidera Konsorciurn, plzez zaklad
ubezpieczeń Zuriclh Insurance Plc, Nlederlassung fur
Delutschland z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w
ll\lielrnczech w szczegó!nośai pop,rzez żądanie (bezpośrednio
luh za p'ośre]dnictwern pelnorrocnika lub innego
przedstawiciiela) wypłaty środków z tej gwarancji,

[I.wyznaczyć wnioskodlawoorm Hydro,budowa Polska Spólce
Alccyjinej z siedzlbą W Przeźmierowie' PBG spóhe Akfinej z



siedziĘ w FrzBźnr]erowie, Allplne BAIU Deutsdnlarnd ń6i z sledzihą w
lBerlinią A!-PII{E EA'l]t Gnnffi z sedzfuą w Sallzburgu. AN-]PII{E

construdlionl Polslra Spółce z ograniczołrą odpowiedziralnością z siedzfiĘ

ur Warszavrrie dwuĘgodniornry te]rmin na wybczeniie przeciwlko

Slranbowi Faństwa - Mimfrsrtrouryt Spontu i ifLu rysfyki' hlanodowe

cemtr]r m Sportu Spółce z ograniczomą o'dpowiediialrrośc!ą z
siedlz:ibą lnr 'Wanszaurie powództwa o ustalenie, że
ulczestrnikowi skarhouli Państwa - Ministrowii Sportu i
Tunystykio w lnniernl-u i na rzeoz któne,Eo działa Llczestnik
lilar,odowe ce]rltnurn Sportu Spółka z ogranfrczolrą

odpowiledzialnością z siledzibą ug Wanszawie niel przysługuje
noszczenie o uapłatę kar unnownyc[t z 'Ęrtułur zrnłłolkl- w
osiągrmi,ęcfru Całl*ouritego ZakończenEa WykornanEa na

podstałuiel art. 2o.1.3' i art. 20"1.4 . ulmowy o r@boty

budowlane nr o6/|ll€5/2009 z dnia 4 .inala 2009 roku

otyazące|i budowy wielofunkcyjnego stadionu !{arnodoweE,o

w Wanszawie wraz z iimfnastru kllu rą towaruyszącą oraz
powództur'a o zaniechanie bezprarnrnrego skd,rzysliania przez

uczestników Slcanh, Państwa - ]Miinis[na Spontur il llurystyl(i,
l{larodoure cenrtrur'n Sportu Sp,ółkę z' ognanriczotilą

odJporwiedzfralnrością z sledzihą r ' lrLarszawie z Guuarancji

zabez p'i,ecze n iia Należytego Wyko'nanla lJmowy mr

704'003"&99.L9Ż z dnia 3o caerwca 201!. nokll znnienionei
Aneksern nrr 1z dnia 28 listo'pada 2O1 . rolkLu, Aneksern nr'2 z
dnia 22 qrudniia 2OJ.!. nolku oraz Anelcserm mr 3 z dnia 27

kwiet]ria 2otr2 roku, usta]lołfrłlonei ma zl]eceniie Hy,drobudowa

Polslka spółki Akcyjne! z sledzibą w Frzeźrnienowie jako,

lidera Konrsorcjium, przez zaL(ła,d uh'ezpi]ecz,eń Zuricłr
Insuralmce pJc, l{iiederlassu nLg fun Delrt]tschland z siledzibą we
Fnanlkfurcie nad llenern w Niemczeiclin pod ry,gonem upadlctl

za bez piiecze nia"

W\



UIZASADIIIENII]E

Wnioskodawcy l-lydroJbudowa Polska Spółka Akcyjna z siidziĘ w Fneźmilenowiią PBG

spółka AJkcyina z siedbibą w Frzeźrrrierwulą Allpine B,Ą]Lll Druiischland AG z siedziĘ w Benlilnie,

AL]rul\{E' BAU| GmbH z siedzibą W sabfiL0rgu, A|L|juNE nonstruation Pols'ka Spółka Ż qgranieoną

odpowiedlzialno,ścią z sbdzfrĘ w Warszawie (dalej ftlło Konsorcjunn} wrrfieś|li o rudzijelenie

zabe4i'eczemiia rogzczem a o nlstalenie" że uczestnikolv[ Skanbowi Faństwar - Miinłlstrowi Spońur

i llurpĘki, w irniieniu i rna rzecz lkt5rąo dz[]a]ła ucaesfinik Nlarodowe ceritrunn Sporliu Spól'lta z

ogranImną odpovllfiedzńallr'rością z siedatĘ w }Mamszawte (,dhllej jako DilCS) nie pn-zysfrłguje

nosa,cenie o ZapłaĘ kar urnownych z Rrfułu zwłolri w osiągniięciu Calkowfrtego Zakończeniia

Wykornania na podbtawie art" z0.]""3 [ alrrt. 20.n'4l unnowy o' roboty butiłowlane nn

06/Ncs/200ts z dnia 4 maja 2009 roJku dobycąceji budhwy wielofiunkqpjnego Sflmdomu

D{hnodo,rruego w Warszawie W"az Z n!frffitnulfturą towarzysząaą o{raz rosz[:zenliE o zanimhranie

hezprawneEo skorzystarr a pl-zez uczest'lików Sl<arhul Faństwa - Mirrijstra spoffiu i 'llurystykl',

ll]larodlołrue oerrhunn sportu spo$Ę z oglraniczołrą odpowiedzfrallnością z sieduibą W lMals a vie

z Gwarancji Zabezpiecenia Ftalezfrego 'Wrykomania Urrnlo'lrvy nn 704.0O8.6P9. [92 z dnia 30

czeli'Wca }]L1 rdku zrn enionej Aneksem nr tr_ z dnia 28 liśtopdJa 20[]L ro|<u, Anekserrn nr2 z

dniar 22 grudnńa 20[lL roku olraz Ane{cenrl nr 3 z dnia 27 ]loJ\'ietnila 20trL2 rol}tu, usbanowione.! na

zlecenie hiydrobudlowa Folska ffiki Akayjnej z sfredzmĘ w Frzefurniienowie jalko llildlera

Konso Tjum, pn-zm zakła<il u.lbezpieczeń Zunictn fnsurancel plc, NiederllassurE fi'ur Deutscłrlandl z

siedzibą we FirarxlffLlrcie nad l'4en$erT W Nbrnrczeah poprzez zakazanie ohowiązanrylrn Skarbowi

Faństiwa - Ministnowi S1portr-u i Tuq61|sti, lll]]arodołnre cbntrurn Sporftu Spóloe z ogranczoną

odpowiiedziiallnością z smedzilbą W Wargalw/ie s{korŻysfaniia z Gwarancji l'rllale.żytego lĄkonanla

Umowy fir 704.003.899"192 z dnia 30 czeruyca 201!. u"olłut, łmienoneji Aneksenn nr jL z dnńa

Zts listopada 2011 rolru, Amelksem nr 2 z dnia ,22 gpudnia 201tr roku oraz Aneksern nr 3 z dhniia

27 lwietnila zon 2 roku, ustanowionEj] na zlecenfre Hydrdhurdowa Polslra Spółkfr Alkcyjnrej z

siedJziĘ w Fn_zeźrnierowie jako lidera Kornrsorcjurrr" Wzez zakładl ubezr;ę67B'i Zuridl Jnsurane

pla, l\liecilerllassulng fur Deutschlandl z siedhibą ułe Frankfurrciie nadl Menem w Niiemczech w

szcaególności poprzez żądanie (hezpośledni]o lub za pośnednichruenn pełnornocnilka luh inneEo

pnedstawiciela) wypłaĘ śnodkriw z tejj gwararrcj1i.

Wniosfikodhwcy wskazalii" iż w dniu 4 rnajia 2009 r. NCS działając,e w innieniu il na ]rz€cz

skańu PEństWa - ilłn[rnilsba spoful i TuqBĘ]ki (daleji jako Zannawiający) orarz K@nsorcju m

fdaflej jako }Myfikonawca) zawar i u'rrlo'uĘ o roboty budowlarme nr 06ń,lCSl20D9 dlotyczącą

rcalJftzacjł przez Wyikorrnwę budowy wflelofr'nnkcyjtnego stadionu lUarodbwego wi'az z

infraffiulffiurą towarrysząą (dal|ej ja[<o Unnowa Podlstawoura).' W rarnrach unnowy Wykomawca



zobowiązał się d]D Wybudowania Sliadołnul NarodoweEo na podsliawie projektu wykonawczego

i specyffikacji tmhniczlłych dostarczonyctu przez Zannawłają€ego W zakresie robót ściśle

zdeffiniorruanych pzez: Zarmawiającego W dokjmentadi plrojekfuwej. Cena ofeltowa złożona

pfr-lez v}łykomawcę obejmołruała koszrv i składhilki nleŻĘdne do unłkonan[a prłedmiotu

zarnfowienia w zahresfre ohiętyrr' S[lłlfZ z zaĘrznilornl włączrilie.. )Afykonawca zobowiąrał się

do Całlkowfrtego Zal<ończerria Wyfi<onau'lia (dalej jako czW) w lierrninie 24 nniesięcy od dnia

zawarcia Umowy Podstaw@wej. W]niosllkodlawca podniósł, lż ternniln ten r'nógł uec opóźnieniu

W sytuacs wysĘrienia siły uvytźszejp wpli'olvadzenia prŻez' Zarnawiającąo zrmian w

dol@rnentacji proielktovcej luh w razie zawieszenia wykonanla Um@wy Podstawowej (art. 16.3

l.J]nnovtly Fodśawowej). |Ilta podstawie ugody z dnia 14 czerwca 201tr r; powyższy tenr'nin,

został wydłużony do dniia 29 listopadb 2011 n;

]ll}łfułenn zabezpieczenia N]alą/tego lĄVkonania Urnowy Podstawowej1 Wykońawca

ustnnow:ł n]a u_z€cz Zarmawiającegp' gwarancję tłbezpieczeniową lktóu'a została udzielona

przez Zurlcl'nl łnzurance plc' Niederlassunng fi.lr Deutsclllland z siedzibą w Franlńlrcie nad

Menenn"

lWnioskodawca ws[<azał; ż w dniu 29 listopada 2011 rL zbrnawiaiący oraż WykonawEa

dolkormalli procdury odh[orul końcoweEo I podpisall] Prohokół 0dhibł'u Końcowego w

roeurnienfiLn 1"1"r{2 [.howy; w k6nym to po|twierdzołrą że robolv hudowlbrre zostały

wykołnane zgodnie z urmor,łrą podstawoł ą dokunnentacją teclhniczną po ruoleniern na

budowę omaz vłrynnogarrri pł_awnlyrnril W to]ku czynności odbiorowyclh strony ulznaĘ

shńfl'Nerdzone waĄ za urady dti'obne w rozurnienriu art' \7 '4"4 Unrowy Fodsbvt'nwej tj. wady;

klióre nie unierinożliiwiajią podpilsanfra Protokołu: odhioru Końcowąo. Wady te ffionawca
zohowiązal się usunąc najpóźniej do dnia 30 kwiefufa 2D12 r' RoboĘ ohejr',nuiące nnurawę

bois[<a" kiodki Easiironornicrne onaz ńnstalacje w tydhr kioskach Zannawiaiągy posranowił

wyłącryć do wlkonarnia w r'annach odręhneji unnowy o roboĘ dodbtkowe.

Wnrijoskodlawca wskazało ftż Zamnwiajągy WysĘpił z wnoskiiem o uzyskanie

pozwolenr a na ruż}łtkowarufre W zakti-esie robót stwierdżon ń w Protokole odbioru Końcowego

ii w dniu 15 gnudnia Z0trjl r. uzysl<ał c$cowe pozwolenie na uffiowanie Stadionu

lltlarodołruego" po cztrfl| w pfrśnniie z dnia 21 gtudlniia 2011 n skierowanyrn do Wykonawcy

Zannawflający stwierdziH" ['ż przeplowad]zony W dniu 29 listopadla 201tr r: odbiór nie był

odbionern korlcołnrynn' l.Jzyskane pozwolenfle nie o'bejmLowało robót wyłączonych z przedrniofu

l|JJlmowy Pod1st'awowej przez Zarrrawiającego do wykolnania przez Wykomawcę w rarnacfl

umowy o, noboty dodatkovue, połmiwczeń areszfu oNiaz wewnęln'znej instaladi gazowej.

Wylkonnwca ułskaza&, iż w dniu 30 kuviefuiia 2012 n. plzel,azał orń zarrnawiającemu

protokotJarnie plac budlowy" zaś Zamawiający protol<olarnle ten pfiaa buldo4l przyjął. W oellu



forrnalneEo potu/ierdzenia osĘgnięcia CałkowiteEo Za fltorńaenia Wylkonarlh lfiVkounawca

sklerolvał do, Zbnnawiającego projekt ugody regulujący całościowe roŻtriczenie 'Wyk@mania

[J]rnowy Fodshłnłowej" a nad[o z1lożył w dniu 24 kwiefuńa 2D12 r. w sądzie Rejiotr|Dwyrrnr dla

rrlr.st Warsilawy wn$ose t o ZaW€Ż\'a niie Zarnawiającego do proĘ ugodowej wlraz: z prro_flekten'T

ugodf requlu{ąaym'n poitwierdbenfe Całlkow{rtego Zakończenfh }Nf,konałria, nadto oprffio!łfrał

i w dniu 9 rnaja 2D12 r. przekanł Zannawtająęlrnu pfiD@kt proto|kołu reEulujĘc,ego cZW" W

dniu 2u rnaja )]LZ r" na ryotkaniu z zalrrnawia jącyrrt r.mtal]ono opraEoMranie kolhjrilBj Wersji

profuokdu wgadnia.!Ęc" ftż aosLanie orm sporządzony w Ębie pilnyrm Wraz ze robotłłiązaniern

slę cilo odbycia ustalonych spotlkań w celu wgodnienia ]treścfr porozunnienia. Pomimo

powuytzszych usfraleń Zbrnrawi{ący rrrb poĄął roernów z Wylkonawcą a projekr ugody nie

zostaft zalfovierdzolny"

MMylkonnwca podłnosi" iŹ szereg okd]licznrości lisblliejąE]flal'lr po stronrrie Zarnawiającego

spovuodował opóźrnienile w reaffizacy budhwy Stadi]onu t{arodoułego. Na olm]licaności lie

sklladały się wardly w doJkumerrbacji pr@jektoufej] h wynikająoa z nilch koniecaność

wprovnadzenia znnlan, w4p'.nowadzenie rIlonruych dlernemtów do dolkurnentacji projektowej

niebędJącycft pfiz,edrnliotern zannówienfra puhlJilcznego, i ilkonieczność iclfr wykonania' chaos

orgamizacyjrmy; prclwrny" finansovuy spowocilouuany odĘbnyTl zannówieniiern publiczrnryłm

dotyczącyfril buldowy bobka, tdodków i insalacjf elektrycarrych, organizowanriie imprez

masowycln W czasie provnadzenia rohó1i [ml.in" Stadion Nlarodlowy - Big llight Shrw w dniLul

27 sfrerpnia Z01[ r'" ,ortuvar,cie Straffołru Narodowego pod lmsłern 'oto 
jestem- w dniu Ż9

sty'cznia 2012 n"},ptiowadzemile robot budowlanl/clh i instarfiaayjnrych przez inrrychr wyl<onaurców

działającydt be4pośnednio na elecenie ZarnawfrajiąceEo.'

Wobec sl<ali wprowadzarryrh PrŻez Zarna$diają[ego zmibn projel<fiorłrylcfi i ilońri

zlecanryc]h robóli do,riNailikołnłych W\rko'nawca rnie Ęł w shnile prowadziĆ nównm'llegle

opracovvywania kosetorysiw ,dbtvmących inkonporowarłycFr zrnian w dolkunnerntadi, co

w komrsekrnłencji d}qprowadbiło do polńlsbnia zafroróq,ąl platniiczych romhec podwykonawcó,w"

W uEodde z dnia 18 kwietnija 2012 r" ustailbno' że nierczlimone roboty' @łbj,se Wnioskarnli

l/{fuil<onawry zosftaną zaplaoone pł-aez Zarrrawiiająrcego W ternninie 7 dni ocil obzynarrla fakbLlry

VAT 'Wystawliornej prJez WfrItornawę. Do dnia du_lsiejsz€o Zarnawiajągy nie zapłacił

Wykoru,awcy jakie;jknlwiek kwotry Ętułern wynragrodzenia za Wylkonane m''oboty"

Wykonarnłca wskazafl' E inf,onrruołruał Zarmawiająpegp', Minisirra społltu i 'lluryst}'kfl @raz

Pree€a Rady Miniistrów o zągllrożeniu terminowej realizacji inwestycji ze urzgĘu nn

prąrczylTy; zal lktr5re nie ponosi on odpowfredzdallrrośai i konieczności ,do'stosowana

hannłonogra mu robót fr terrrrinu realizacji inwestycji do znnian ]pro'Ektoulych i zlecarlrydhr przez

zannawiająge,go, robo :,dl0dat{owyalil.



Pllsmerrn z drria 13 marca 2012 r: Zarnawiający połnfrbnrnourał Wfikonawcę, że frstmileją

podstawy do na|icaenia 313 rnlrł zł kan urrnownycft z powodu przel<roczenia pł-zez

{Mylkonawcę ternnilnu realfsaEi,nn" po czyrfix W druiu JL czerwca 20112 n. ZarrnawiajĘc]/ 'lńłeŻM/ał

@kormawę db zapłaty kuuoty 30,B.E3Ł53]L.30 zł Ąsułem kar ułrnrmnłnych W teffnln$e 10 dni ,od]

dnia doręczelnla wennłania'

[M pł1śnnie z dn[a 6 lipca zrollz r. lffniiodkodhwca lvskazał; że w drmńu 5 lipca 20ln2 n" dlo

gwaranta wplynęło złożone przez NES Ędhnie Mryplaty kwory $2"479"27528 zł ryh.!łen0

wyplaty środlków Z gwarancji'

Ohawa \ńfukonawcy p{r"aejawia się w t!nn, że Zarrmwiający zapłaci wynagrodzenie

podwylŁonawconn ze środ ków u4yskanycln z udzielonej prze VĘkfflawę głvararucjii, obauva

ta Mryrilika z nozmów praeprorrvadzanych z czlfonkanni ZbrządJu Zamnawiajhcego, z iirnfornnac'fr

pi'asowydh i z wypoun'ieda] l'{inister spoń[J i ilunystki Joanny Muctly.

W odpowiedzi pisn'']rern z dnria 15 azerwca 20JL2 r. Skar]b Państwa - l{arodlowe cEntnłJlm

Sportu wnflósł o oddal]lerrie wrnilosku o udzielnrie zabeqPeczełnia' Pisrnem z d]h'rfla 5 ilfpaal 2012 r'

Skarb Fańsiiwa - Nlarodonue oenburn $portur rozsaeli'zył rivniosek popf_lez

uzależniene wylkonnnia ewenhualnEg]o postanowfienia o' uciłzielerrru zabezpieazenfia od złożenila

przee wrriostkodawców ,do dEp6Tł'tu ądowego ł<audi na zabezpiemerdie roszcaen NCS

poułstałych w vryniku wylęonarmfra postarrowienrń,a zabezpitrlającĘo _ W rq6okoici

152.479-275,28 ułot}'ah odpovn-ndającej 'wtrsokoici udh[dbłnej $sararcjil nahż}tego

wykonania umowy.

Sad okęoowv 'ałaŹvł. co nasĘouje:

Zgodnie z ant" 730 s n hpc M/ każdeji sprawie cywilnej podJegającej rozporznaniu pn:zez

sąd lub sąd polJuuhowny rno'żnn Ądarc rłdzielerri'a zabezpimzenfrn" Zg@dnie rmtorrriast z treścią

ań. 730[ $ [ kpa udlzie]lenia zab,eepfeczenfa rnoże ządać każda strona ilulh ucestnik
postępowana, jeżeli upnawdq@dobrn rosffzenne oraz lr ieres pravuny w udzielenfrul

zabezpieczenia. Infleres prarwny w rudzieleniu zabezpieczeniia istnieje natomiiast wLedy, gdy

hrak zabezpieczenia uniernożliwi iluh poważrnte urrrudnri Wykomanie zapadłego w sprarnrde

orze@enia llruh w Jinny sposób uniernożliwi lub poważrnfe ufuldni osiągnfręcie celu

postępowania W sprawie [! 2)" 5ąd urniosek uwzgl@nia WyĘcŻnllńe w syliuacji, kiedy

aisjtnieją łąpz.nie dwie \'vskazane przesłankii: rcszcz,enie, iiak il intenes prawny zoslianĘ

upnawdqpodobmiiome"

Sąd wskazuje" że uprawdopodobnlenie lio stan Fdyni'e granicący z pewnośoią

pozlńralający u'zna{, że rnirno brakr'u perłmych dbwodlów dhny starł fa!Ć1pczny czy prail\łrry nnożP



rnle nniejsee ftak teź Wyroł( NSA We Wrocławiu z dnia 2Ż września n999 r'' I SffWr 73409,

wynok II{SA w Gdańsku z d]n[a 13 listopadb l9ts8 r., [ SiA/Gd r54ł9v)"

Ęd u..lzrnnje wniosek w ra]łości z-a zasadmy.

W piien^fszej lłolhjruości pmaedrniiotem ł'ozważań Ędu Ę,dbie uprawdopodobrmflemie

istnieniar ro'gczenia przez WnioslkodawcĘ,' Za miarodajrre w świetle urtałenia, że rmzczełnie

mstiało uprawdopodobtłioną sąd uzr aje złożenie prcez vlłn!6€!<odaw0ę sreregu

dofl<urmrentow, z k[orych 'wynilml" że dolrumentaaja budJowy S&adlionu l},llarodowego obanczołna

b/ła szeregiem licznych hłędów, llrik i wernnnętrznryłcilir spnzeczrmości' Ws]kazane potwinłrdza

Ra@rt Ec Hlarris Sp. z o"o" (pnofmjona nego doradaę teclnniimne,go, w sektorze budounni'ctwa)

rłvedług stanu rria daielń 20 kwietnia 20[]| r;, z lftóreEo wynilka" Źe Wady dlokLłrnent'ac]]_i

prrojektowE qpowodbwafu konieczłrość pzedłt"lżenia terrnnu reallzacji iirruuesfucji, a nadto źe

Zarnawiający wprouładziił olqoło 13 Apięcv anxlian proj,e{ktounpch. lłl lłomtekście ws}cazannąo

isbo]tne znaczenie nna ugod]a przedłueająca terrmin realhizacjlil z dnrjia 14 cuewvca 201l r:" w

któnej1 wskazano" iiż lawnawihjiący posiarnowił Wpt'owadzfrrć saeieg isftotnycłl't zrnianr w

Dokunnerrtacji ProjeldovJej (w ffi wy]konanle robót dodatlrcrłryclil)''..-" Tynm samyrn

Zannawi'ajqpy przyznnł wpływ tihltonywanycllr znnian na przedłlużenile temlimu wykonanłn

rob{5]L lDośWiadlcenie ii zasady logiikil pozwa[ają ruznać za rłrywce pmwdopodlobną iż

wprowadzanlie llcznych zrnian w tdltu przeprorłradzarmiia inwetycji o bk oErornnyłr rozmiarzen

jalką jpst butdowa Stadifib'nu l\larodowego, w tyrn zrniian nilenaleiągych do znni,ian o Jedynile

drolfunyrn. kosrrretycznyrrl charakfterze' rmoglo powodourać poważne opoźrnienia w toku

realiizaaji Zlefornycft przez ZannawhjąBego prac. Za upralwdopodobniermiem ,olkoliczrności, iiż

m amy te nniĄ charalffier fumdannenrlalny pruennawriają nn"frn.: pisrno Zannawiającego z 21

lutego 20'12 r." w ktiryrn pnekazano Wykonavwcy arnien tną dołcumrentację torykonarruczą

instailaĘi elektryczmeji (k. 1351,' tomL VII)" pism}o Zamawiająaego z dniia x"7 nlaja 2012 r.o w

którylrnl przekaz-ano do urylkonania dolnurnentadę prrojplttową wenĘlac]m szybów ii|'lsblac]dnych

i imstalaqll gazoure1i (k. 137J_' {iorn WI) oraz pisrno Zanmawiai]ącego z dinilb 21 mrltaja 2@1L2 n"

przekazujące do[urnentację dotycącą steroMfania ld|lapami odcilna1Ęcyrnii rm werutylac1l

szvbów instailacyjrrychl (lrn.1373" torn \lil). Zważvć nafllaĄ, [ź pĘsrirra te były kierowanre do

V',Vkonawcy po podpiisarilill Proltokołul odbiorur K,ońcowuego w dnial 29 lbtopada 20ll1 r. d nar

kililka tygodnri przed ofiĘplrryrrr rwpoczęciern Eiruro 2012. olło'lticanuść ta świiadczyć rnoźe

,6, tynn, że Zanaawiający rrarusaył istniejącr na gruncie u]stawy PralMło ,o zannówienńacłrl

publienychr obowiązek dłozerlth kornptebnej dokumentacji prro.1ilekt@Mrej na e]tapie udzielarmfa

zannńłuvienia. Zważyułszy na liiczne zrnriiany nieobjęte ll'l]rnovuą Fodstawową a wprozułndzarte

pl-zez Zannawiaf ące'Eo' uu lioku reailfzacj1i inwes'Lycji, uprawdopodobnione zostało, iż

pli-zedłużerlie wykonaniia przez 'Wykonawcę nobórt budlowlarmycli] nastą'i]ło Z przycyn prru



niego niP"ewinionych. C-o więcej nrany te qenr,erowaĘ dodatkowe koczty inwstycji

nieprŻew]dziane w rarnadl [.nrnowy FodstaYilowej.

Kolejną kwestią k|ułczową dla uprawdopodofulienia isbiliernfla rosŻczenia

wnioslłodawcornł jest Ułpfawdo'p odohnienie' irż ZarnawiającY dląly do skDrElstania z gwaranqii

zabezp]iegzena"a ]Ilalleżytąo Wykonanria Urlnowy pornfrmo nie ziszczenia sfu urarurnl<jw

usftalornvcfł pn_eez t/!fukonawę ii Zarnawiającego w Umowie Podlstawovłe]!]. Zgod]nie z UhToWą

Pod]stawową Zarnawiająaennu pnvsługujie nealizacja uprawneń wYrłikając'ych z gwaramcjii w

svfuncjl jeśli Wkołnawca niie wyko,na na|leżyalie lffiórryolło|lwiek ze snr1ph zohowiązań

wyni4lejących z [Jnnowy Pods]taw@Wej (art. 22"5.1 Um@MrY Podstawoweji),. }M świetle

pEedbtawiDnyahr powyźej olłolfficanościi upnaw@odolbniDny zostaft brak zawlinimiia ze sbrony

Wylmnawcv uu rmfrenaleffirrr wykołnaniu il.jlrrnowy Fods{tauńDwej.

W ooenile Ędu wniosfioriEwcy upraudopodlobnill talcże $stnnenie lnfreresu praltńmteglo

w urrdz]iel|le'niru zab ąpieczena" ,Cderrrm Eł,fonłnegpl postępowania w sprawie hędzie ustahnią

kLóĘ ze stlon prŻysługują pĘM/a do udziieJlonej gwar'anc$i. Brak zahezpieczenia'

a w konselrwenaj]i skoł_Źysftarilie przez ZamTawiającego z gwarancji rqfo|uczy osf'ągnięcle celu

poEĘpowamia w sprawie. Ponadto w sytuacjij ewenh.la]mego p@,zytwneg@ dla Wykonawry w

postępo\Mdrniu gffównyrrn r,ozsb-,41gnlęca, przy brakr: zalhezpieczenia, ur]prawndiotrly portdsieni'e

r egatywne slortkfl nńedozwolorrytln dlziałań Zarnawiającegor N[ieuaddnYim jest wnimd<

Zamawiają€go o wailhżnń{enie urry]konannila posfunDY''ieriliE o Ludzńeleniu zabezpflec-lenial od

złożenia pl:zez tĘlkorlawę do depozyULl ądorłngo kaurcjil na zabąieczenie ro*cz,elń [lllC5 w

WysDl(.0ści \5z.4v9.n5,za /i odpowiadla.!,ąoej wysoltoscn udziidonej gwaróncji Nl]alezytqo

\ń/Vkonanria Llrnoryry" a]Nhowienn 'takie zohowi@ani'e'll\łVkona\łłay prwyadłziłoby do obcnążenia go

kolejroym zabezpfierzgr iern inber,esóru NCS uprzedhfro jurz zabezpileczo,łrr}'ch isltniejąą

qnuarandą" ze wzql@ów pl'zytmzorrych powyŹej" Ęd udzielił xmloskodavłcom

za]betpierzenia we wnriodkowanej frornrrie uznając, że ten sposób zabezpeczeruia nie obciąży

nadmiemie źadlnnej ze stron. Zamawiający nie urtr'aai howiern wskMfek udzdhnia

zdhezpieczenria prawa do skorzysta nia 'ze środkółv gwaranaji' [Jdzielnie zahezpieczenia

spornnłodrde jeĄnie zaalTo,y!łanie stanu isniejącego w chwili obmnĄ dlo czasu pr:Nleormofircgo

zakońcenia E$riłnrneEo postępowanLt w sprawie beu rrarażEnia które1|kolwiek Ze sfron na

poniesienie szlcody.

llłldhec powyzej wskazanirydlir dloliczrności Ęd orzek1l' jak W s$lienajii na podsbav{ie

art. 730 IWE i nast.
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