
Pruszcz Gdański, 17.04.2020r.  

 

 

1. W odniesieniu do zapisu § 1 ust. 1 wzoru umowy dotyczących usterki, zwracamy się z prośbą o 

wyjaśnienie czym równią się usterki od wad, skoro wprowadzono to rozróżnienie w umowie. 

 

Zamawiający wykreśla słowo „usterki” 

Zapis § 1 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„(…)do usunięcia wszelkich ewentualnych wad i usterek, w sposób zgodny pod wszelkimi 

względami z wiedzą techniczną, Prawem budowlanym, innymi przepisami prawa, z warunkami 

niniejszej Umowy oraz z dokumentacją projektową.” 

 

2. W odniesieniu do zapisu § 2 ust. 1 wzoru umowy wnosimy o dodanie, że wskazany termin realizacji 

dotyczy zakresu etapu I, ponieważ jak wskazano w umowie, etap II ma być przedmiotem odrębnego 

zamówienia.  

§ 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień: 
- zadanie 1 , etap 1 do dnia 11.09.2020 r. 

- zadanie 2 do dnia 12.06.2020 r. 

 

3. W § 2 ust. 2 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że chodzi o wydłużenia a nie 

skrócenie tego terminu. 

Tak, chodzi o wydłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy. 

 

4. W odniesieniu do zapisu §  2 ust. 3 wzoru umowy prosimy o wykreślenie końcowego fragmentu 

postanowienia tj. „jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu realizacji Przedmiotu Umowy”, 

ponieważ okoliczności skutkujące zmianą terminów wykonania mogą wystąpić również tym okresie. 

Nadto prosilibyśmy o określenie procedury zawarcia przez strony stosowanego aneksu (zwłaszcza 

terminu odpowiedzi Zamawiającego na wniosek) zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy). 

 

Zamawiający nie zmienia zapisów  §  2 ust. 3 wzoru umowy 

 

5. W odniesieniu do zapisu § 2 ust. 6 wzoru umowy, wskazujemy, że postanowienie to jest niepoprawne. 

Terminem zakończenia prac może być data podpisania protokołu odbiorowego, natomiast z uwagi na 

fakt, że Zamawiający nie może odmówić odebrania prac z powodu wad nieistotnych, nie może być to 

protokół bezusterkowy. 

 

To prawda, że tak się przyjmuje dość powszechnie w orzecznictwie. Niemniej strony w umowie 

mogą się umówić na odbiór bezusterkowy, żeby ukrócić dyskusję co to jest wada nieistotna. 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 2 ust. 6 wzoru umowy 

 



6. W odniesieniu do zapisu § 3 ust. 1 wzoru umowy dot. wartości  Zadania 1, etap 2  - zgodnie z 

komentarzem w umowie, etap II ma być objęty odrębnym zleceniem, więc niezrozumiałym jest 

regulowanie kwestii wynagrodzenia za wykonanie tegoż etapu. 

Zamawiający wykreśla informację o wynagrodzeniu za etap 2 Zadania 1. 

 

7. W odniesieniu do zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy, wskazujemy, że Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia dokumentacji projektowej jedynie pod względem błędów oczywistych, natomiast co do 

zasady odpowiedzialność za poprawność tej dokumentacji spoczywa na Zamawiającym. Prosilibyśmy o 

stosowną modyfikację postanowienia. 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy 

 

8. W odniesieniu do zapisu § 4 ust. 8 wzoru umowy, zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający 

uzyskał zgody właścicieli wszystkich nieruchomości, na których prowadzone są prace, a także o 

informację o ewentualnych należnościach właścicieli z tego tytułu oraz udzielenie wyjaśnienia, czy 

obciążają one Zamawiającego czy Wykonawcę? 

Zamawiający uzyskał zgody właścicieli wszystkich nieruchomości, na których prowadzone są 

prace.  

 

Pozwolenia, upoważnienia, zgody i uzgodnienia są na koszt i ryzyko Wykonawcy. Mowa tu m.in. o 

konieczności uzyskania zgody na zajęcie pasa ruchu, o ile będzie konieczne. 

§ 4 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca, na swój koszt i ryzyko uzyska wszelkie konieczne pozwolenia, upoważnienia i zgody, 

które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa lub są zastrzeżone warunkami niniejszej Umowy 

oraz specyfikacji technicznej (których uzyskanie nie jest obowiązkiem Zamawiającego), a które związane 

są z należytym wykonaniem niniejszej umowy, a także możliwością wykorzystania Przedmiotu Umowy 

na cel, któremu ma służyć, tj. wykonaniu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami.” 

 

 

9. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu § 4 ust. 10 wzoru umowy poprzez modyfikację, że 

postanowienie to nie dotyczy podwykonawców. 

 

§ 4 ust. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

 

„Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz nie ujawniania tych informacji 

komukolwiek poza upoważnionymi pracownikami oraz podwykonawcami, za których 

Wykonawca odpowiada i tylko w celu prawidłowego wykonania tej Umowy.” 

  

10. W odniesieniu do zapisu § 5 ust. 1, 2, 3, wzoru umowy, zwracamy się z prośbą o wskazanie terminów 

wykonania tych zobowiązań przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający wykona zobowiązania określone w § 5 ust. 1, 2, 3, wzoru umowy po podpisaniu umowy.  

 
 



11. Z § 6 ust. 1 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „bez zastrzeżeń”, ponieważ 

prace mogą zostać odebrane z wadami nieistotnymi, które zostaną uregulowane w ramach uprawnień 

zamawiającego wynikających z rękojmi za wady/gwarancji jakości. 

 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 6 ust. 1 wzoru umowy 

 

12. W § 7 ust. 1 lit. a), b), c)  wzoru umowy zwracamy się z prośbą o zmianę przesłanki odpowiedzialności 

na zwłokę w wykonaniu wymienionych w postanowieniu zobowiązań, ponieważ kara umowna jako 

zryczałtowane odszkodowanie jest należne za uchybienia zawinione. 

 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 7 ust. 1 lit. a), b), c)  wzoru umowy 

 

13. W odniesieniu do zapisu § 7 ust. 3 wzoru umowy, zwracamy się z prośbą o dodanie, że obie strony 

mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 7 ust. 3 wzoru umowy 

 

14. Z § 9 ust. 1 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „bez zastrzeżeń” (na końcu 

ostatniego zdania) ponieważ prace mogą zostać odebrane z wadami nieistotnymi, które zostaną 

uregulowane w ramach uprawnień zamawiającego wynikających z rękojmi za wady/gwarancji jakości. 

 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 9 ust. 1 wzoru umowy 

 

15. W odniesieniu do zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy, za prawidłowość dokumentacji odpowiada 

Zamawiający w związku z czym, brak możliwości dochodzenia dodatkowych opłat powinien dotyczyć 

jedynie takiego przypadku, gdy Wykonawca wykryje w trakcie robót błąd, który mógł z łatwością 

zauważyć na etapie zapoznawania się z dokumentacją. Z uwagi na powyższe prosimy o odpowiednią 

modyfikację zapisu. 

 

Zamawiający nie zmienia zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy 

 


