


Pytanie dot. § 4 ust. 5. 

Odpowiedź: 

„Koszty badań będą ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 18 wzoru 

umowy.”  

 

Pytanie dot. § 7 ust. 1 

Odpowiedź: 

„Wykonawca ma zapewnić stałą obecność na budowie kierownika budowy lub kierownika 

robót.” 

 

Pytanie dot. § 14 ust. 1  

Odpowiedź: 

„Warunki dojazdu ponadnormatywnych pojazdów budowy należy uzgadniać z zarządcami 

dróg, na ich warunkach. Zamawiający zapisy wynikające z § 14 ust. 1 stosować będzie  

do ul. Sowiej, bezpośrednio przylegającej do terenu budowy.” 

 

Pytanie dot. § 18 ust. 2  

Odpowiedź: 

„Zamawiający zwraca uwagę, że w czynności odbioru uczestniczą przedstawiciele zarówno 

Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Zamawiający nie podziela stanowiska, że Wykonawca nie 

ma wpływu na przebieg czynności odbiorowych: szybkość i sprawność przeprowadzenia 

odbioru zależy od sprawności uczestniczących w odbiorze przedstawicieli obu stron, a im 

mniej wad zostanie stwierdzonych w trakcie odbioru (a na ilość wad wpływ ma wyłącznie 

Wykonawca), tym szybciej przeprowadzony zostanie odbiór. Stąd też Zamawiający 

podtrzymuje dotychczasowy zapis.”  

 

Pytanie dot. § 23 ust. 10  

Odpowiedź: 

„Czynności odbiorowe zostaną zakończone po dokonaniu odbioru całego przedmiotu umowy. 

Na czas trwania tych czynności ma wpływ ilość ustaleń, zaleceń i uwag, poczynionych w 

trakcie odbioru (§ 23 ust. 14 wzoru umowy).” 

 

Pytanie dot. § 23 ust. 16 i ust. 17 

Zamawiający dokonuje modyfikacji umowy w taki sposób, że ustępy 16 i 17 paragrafu 23 

otrzymują nowe brzmienie: 

„16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub wystąpienia wad 

istotnych, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Za wady istotne uznaje się 

wady uniemożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uniemożliwiające 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektów budowlanych, w których wady te się 

ujawniły. Jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia - Zamawiający może zażądać usunięcia 

wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie, 

a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole. 

Jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej przedmiotu Umowy,  

b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w § 27 Umowy, 

c) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 



17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady inne niż wady 

istotne, Zamawiający dokona odbioru. Protokół odbioru będzie zawierał wynik dokonanego 

odbioru, listę wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin ich usunięcia, nie krótszy niż 

30 dni. Usunięcie tych wad zostanie odnotowane w kolejnych protokołach.” 

 

 

Pytanie dot. § 27  

Odpowiedź: 

„Podstawowym celem Zamawiającego jest otrzymanie całego przedmiotu zamówienia w 

terminie i zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

takiego zorganizowania budowy, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w 

terminie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.”  

 

Pytanie dot. § 27 ust. 1 pkt 2 

 „Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie ze wzoru umowy (załącznik nr 

5 do SIWZ) § 25 ust 1 pkt 2.” 

 

Pytanie dot. § 27 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 

 „Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie ze wzoru umowy (załącznik nr 

5 do SIWZ) § 25 ust 1 pkt 2.” 

 

 

Pytanie dot. § 27 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 

Odpowiedź: 

„Z uwagi na solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zobowiązania 

Wykonawcy wobec jego podwykonawców, kwestia podwykonawców jest bardzo istotna dla 

Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego, przewidziane w powołanych punktach wzoru 

umowy kary umowne nie są wygórowane, tym bardziej, że spełnienie przez Wykonawcę 

obowiązków, za niewykonanie których kary umowne zostały zastrzeżone, zależy wyłącznie od 

Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.” 

 

 

Pytanie dot. § 27 ust. 5 

Odpowiedź: 

„Zamawiający uprawniony jest do zastosowania środków prawnych, zabezpieczających 

interes Zamawiającego zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami. Z uwagi na istotne dla 

Zamawiającego konsekwencje, jakie grożą Zamawiającemu w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do 

zastrzeżenia możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary 

umowne. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.” 

 

Pytanie dot. § 31 ust. 3 pkt 1 

Odpowiedź: 

„Celem Zamawiającego jest uzyskanie przedmiotu zamówienia, który zostanie wybudowany 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

Żaden z przepisów prawa nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy wyłącznie do 

przypadków poważnego jej naruszenia. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.” 










