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  Wyjaśnienia nr 7  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: 

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.” 

- numer referencyjny : GAT/OSTZ/2/2021 

 

Zamawiający Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949,  
Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718 
odpowiadając zbiorczo na wszystkie poniższe pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”- numer referencyjny: 
GAT/OSTZ/2/2021 [dalej SWZ] wyjaśnia, iż Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.  

58. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 1 ust. 4 wzoru umowy w taki sposób, aby 
otrzymał on brzmienie: 

Wykonawca oświadcza, że, w zakresie jaki był możliwy do zweryfikowania bez specjalistycznych badań 
podczas wizji lokalnej,  zapoznał się z zakresem robót, terenem budowy i Dokumentacją oraz 
oświadcza, że zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją oraz, w zakresie w 
jakim jest to możliwe z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności,  uznaje, że jest ona wystarczająca 
do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczególności oświadcza, że znane są mu ogólne warunki związane 
z terenem budowy i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót, ewentualne trudności mogące 
wyniknąć przy realizacji robót, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami koniecznymi 
przyrealizacji Przedmiotu umowy, w tym również w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

59. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 1 ust. 7 wzoru umowy w taki sposób, aby 
otrzymał on brzmienie: 

Jeżeli w Dokumentacji przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać aktualne na dzień sporządzenia przez 
Wykonawcę oferty postanowienia przywołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołane 
normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

60. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 2 ust. 2 wzoru umowy w taki sposób, aby 
otrzymał on brzmienie: 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania 
obowiązujących na dzień ich wbudowania przepisów. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i 
przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających, że wyroby budowlane 
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 215) i posiadają wymagane parametry. 
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61. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 2 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób, aby 

otrzymał on brzmienie: 

Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały muszą posiadać certyfikat “znaku bezpieczeństwa 
wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich 
Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są 
wymagane przez prawo każda partia lub sztuka dostarczona na budowę winna je posiadać. Dokumenty 
te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać muszą ww. 
dokumenty wydane przez producenta. Wykonawca nie może korzystać z materiałów, które nie 
spełniają powyższych wymagań. 

62. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 2 ust. 6 w taki sposób, aby sprecyzować 
w nim jakich środków chemicznych obowiązek ten ma dotyczyć? Czy ma on dotyczyć np., 
środków czystości?  

63. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 3 ust. 1 pkt 9  wzoru umowy w taki 
sposób, doprecyzować sposób wprowadzania zmian? 

64. Z uwagi na fakt, iż nie zostały udostępnione procedury bhp, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 16 
wzoru umowy, a tym samym Wykonawca nie wie jakie obowiązki w tym zakresie będzie musiał 
przestrzegać czy Zamawiający udostępni te przepisy w toku postępowania przetargowego i 
będą stanowiły one załącznik do umowy? Czy też Zamawiający, z uwagi na brak tych procedur 
na tym etapie wyraża zgodę na usunięcie tego postanowienia w całości? 

65. Z uwagi na fakt, iż nie zostało sprecyzowane jak ma wyglądać projekt organizacji robót, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 24 wzoru umowy, np. jaki ma być stopień jego szczegółowości 
przy Zamawiający przewiduje przygotowanie wzoru takiego projektu jako załącznika do 
umowy? Czy też Zamawiający, z uwagi na takiego wzoru wyraża zgodę na usunięcie tego 
postanowienia w całości? 

66. Z uwagi na fakt, iż obowiązek wskazany w § 3 ust. 1 pkt 28 wzoru umowy jest bardzo ogólny, 
dotyczy także dokumentacji która ma być przekazana w określonym czasie, np. dokumentacja 
powykonawcza, a także odnosi się do bliżej nieokreślonych rysunków itp. Czy Zmawiający 
przewiduje doprecyzowanie tego postanowienia poprzez określenie tego kiedy i konkretnie 
jakich dokumentów może żądać Inspektor Nadzoru oraz jego zmianę w taki sposób, aby te 
polecenia były kierowane na piśmie? 

67. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 3 ust. 1 pkt 31  wzoru umowy w taki 
sposób, aby nana końcu zdania dodać „o ile to będzie technicznie możliwe”? 

68. Z uwagi na bardzo ogólne sformułowania § 3 ust. 1 pkt 35 wzoru umowy czy Zamawiający 
przewiduje doprecyzowanie w umowie procedury akceptacji materiałów, w szczególności 
jakich ma to dotyczyć materiałów skoro większość jest ustalona w dokumentacji, ile próbek ma 
być przedstawionych, w jakim czasie Zamawiający dokonuje akceptacji?  

69.  Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie w umowie, czy logo Wykonawcy, o którym mowa w § 
3 ust. 1 pkt 35, dotyczy tylko pracowników Wykonawcy, czy też podwykonawcy mają 
posługiwać się logo Wykonawcy? 
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70.  Wydaje się, iż treść § 3 ust. 1 pkt 10 wzoru umowy nie jest pełna, powinna zawierać wyliczenia 

dokumentów, którego brakuje. Czy Zamawiający będzie to postanowienie uzupełniał, Jeżeli 
tak, to czy z uwagi na fakt, iż nie zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w tym 
postanowieniu, a tym samym Wykonawca nie wie jakie obowiązki w tym zakresie będzie musiał 
przestrzegać czy Zamawiający udostępni te dokumenty w toku postępowania przetargowego i 
będą stanowiły one załącznik do umowy? Czy też Zamawiający, z uwagi na brak tych 
dokumentów na tym etapie wyraża zgodę na usunięcie tego postanowienia w całości? 

71.  Z uwagi na fakt, iż nie została udostępniona Instrukcja, o której mowa w § 3 ust. 4 wzoru 
umowy, a tym samym Wykonawca nie wie jakie obowiązki w tym zakresie będzie musiał 
przestrzegać czy Zamawiający udostępni te przepisy w toku postępowania przetargowego i 
będą stanowiły one załącznik do umowy? Czy też Zamawiający, z uwagi na brak tych procedur 
na tym etapie wyraża zgodę na usunięcie tego postanowienia w całości? 

72.  Czy Zamawiający przewiduje wyjaśnienie i doprecyzowanie w umowie o jakich dokumentach 
mowa w  § 3 ust. 5 wzoru umowy? Obecne brzmienie jest zbyt ogólne.  

73.  Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie § 3 ust. 6 wzoru umowy w taki sposób aby 
procedura ta była stosowana tylko w uzasadnionych przypadkach i że wstrzymuje to termin 
realizacji umowy? 

74.  Czy Zamawiający przewiduje wyjaśnienie i doprecyzowanie, poprzez odniesienie do umowy, co 
Zamawiający rozumie komisje i narady techniczne?  

75.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 4 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, ich jakość oraz 
jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzasadnionymi, zgodnymi z 
Umową i pisemnymi poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z 
wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

 

76.  Czy Zamawiający przewiduje modyfikację treści § 6 ust. 2 wzoru umowy w taki sposób, aby do 
czasu uzgodnienia harmonogramu nie rozpoczynał swojego biegu termin realizacji umowy. 
Ewentualnie, aby uniknąć problemów i jak najszybciej rozpocząć realizację Umowy, aby taki 
harmonogram został uzgodniony i zatwierdzony przed podpisaniem umowy i stanowił do niej 
załącznik? 

77. Czy Zamawiający przewiduje modyfikację treści § 6 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób, aby 
zawierał on postanowienie, że aktualizacja następuje kiedy nie ma możliwości wykonania prac 
zgodnie z Harmonogramem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? 

78. Czy, w związku z tym, iż dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 nie zostały przedstawione w 
toku postępowania przetargowego i oferent nie mógł się z nim zapoznać, Zamawiający 
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udostępni te przepisy w toku postępowania przetargowego i będą stanowiły one załącznik do 
umowy? Czy też Zamawiający, z uwagi na brak tych procedur na tym etapie wyraża zgodę na 
usunięcie tego postanowienia w całości? 

79. Czy Zamawiający przewiduje dostosowanie treści § 8 ust. 1 lit. c wzoru umowy do treści § 13 
gdzie jest mowa o wystawianiu faktur co miesiąc za wykonane prace? 

80. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści § 8 ust. 4 i 5 w taki sposób, aby skrócić 
wskazane tam terminy do 5 dni roboczych? 

81. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści § 8 ust. 8 i § 13 ust. 8 w taki sposób, aby 
podstawą wystawienia faktury końcowej był protokół odbioru końcowego bez wad istotnych? 

82. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 8 ust. 9 li. b wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

b) wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz termin ich usunięcia ustalony przez 
Strony, technicznie możliwy. Usunięcie wad wskazanych w protokole jest podstawą do dokonania 
ponownego odbioru robót przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, pomimo wezwania Wykonawcy na piśmie do wykonania tych prac,  
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez zezwolenia sądu; 

83. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 9 ust. 2 wzoru umowy w taki sposób, aby 
otrzymał on brzmienie: 

Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą  
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 
1740). Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot 
został zgłoszony Zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót wyłącznie jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia 
nie złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia wyłącznie w 
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą i tylko i wyłącznie do wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika 
odpowiednio ze zgłoszenia. Zgłoszenie i sprzeciw, o których mowa powyżej wymagają zachowania 
formy dokumentowej pod rygorem nieważności.  

84. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści § 9 ust. 3  w taki sposób, aby skrócić 
wskazany tam termin do 5 dni ? 

85.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści § 9a ust. 1 w taki sposób, aby możliwe 
było wykonywanie pracy także na podstawie umowy cywilnoprawnej> 

86.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość obniżenia wysokości kar wskazanych w § 9 ust. 1-3 do 
kwoty 5.000 zł? 

87.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość usunięcia § 10 ust. 4 ? 

88.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 13 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 
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Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 
rozumieniu art. 632 k.c. Wynagrodzenie to obejmuje ceny jakichkolwiek materiałów lub usług czy opłat 
publicznoprawnych, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne czy to odrębnie czy 
szczegółowo wymienione bądź określone w umowie i wynikające z Dokumentacji, które są nieodzowne 
w celu wykonania i ukończenia umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca 
potwierdza, że jest świadom wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów 
Przedmiotu umowy, i że wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 
Dokumentacji, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
umowy. 

89. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 13 ust. 12 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 
bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy, który 
zawarł zgłoszoną i przejętą przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku 
niezasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

90. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 15 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument 
stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy. W razie wniesienia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, dokumentem stwierdzającym ustanowienie zabezpieczenia jest 
potwierdzenie przelewu. 

91. Czy Zamawiający przewiduje modyfikację § 15 ust. 2 i 3 w taki sposób aby dostosować te 
postanowienia do zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej? 

92. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 15 ust. 5 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 4, może 
ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń dokonanych z tytułu przysługujących Zamawiającemu roszczeń o 
zapłatę kar umownych albo odszkodowania w związku z nienależytym wykonaniem umowy, w 
przypadkach wskazanych w Umowie.  

93. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 16 ust. 1 wzoru umowy w taki sposób 
aby Wykonawca udział gwarancji na materiały i sprzęt na okres na jaki gwarancji udziela 
producent? 

94. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 16 ust. 2 wzoru umowy w taki sposób 
aby Wykonawca udzielał rękojmi na okres dwóch lat? 

95.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia § 16 ust. 5 wzoru umowy? 

96. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 16 ust. 8 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek Przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie 2 
(dwóch) dni roboczych od daty powiadomienia o ich wystąpienia i usunie wady lub usterki w terminie 
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nie dłuższym niż 5 dni, o ile będzie to technicznie możliwe. W innym przypadku Strony ustalą możliwy 
termin usunięcia wady lub usterki.  

97. Czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji § 16 ust. 9 wzoru umowy w taki sposób, 
aby otrzymał on brzmienie: 

W razie uchybienia terminom określonym w ust. 8 z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania zezwolenia sądu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady lub 
usterki. 

98. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia § 16 ust. 10 i 13? 

99. Czy Zamawiający przewiduje w § 17 doprecyzowanie pojęcia „wyposażenie”, które pojawia się 
wielokrotnie? Ma to wpływ na możliwość sporządzenia odpowiedniej oferty. 

100. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia § 17 ust. 6, 13, 14, 17, 18 i 21?  

101. Czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby § 17 ust. 7 otrzymał następujące brzmienie: W 
okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonywać nieodpłatnych napraw lub wymiany 
wyposażenia bądź poszczególnych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji. 

102. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu o których mowa w § 17 ust. 11 do 
14 dni? 

103. Czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby § 17 ust. 12 otrzymał następujące brzmienie: 

W razie uchybienia terminom określonym w ust. 10 z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskiwania zezwolenia sądu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady lub 
usterki. 

104. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia łącznego limitu kar umownych na 
poziomie 10% wynagrodzenia netto? 

105. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w § 18 wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka” 
albo „opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” ? 

106.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości kary opisanej w § 18 ust. 1, ust. 6, 
ust. 8 i ust. 9  na 0,1% wartości netto wynagrodzenia? 

107.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości kary opisanej w § 18 ust. 2 na 
1.000 zł? 

108.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości kary opisanej w § 18 ust. 3 na 
1.000 zł? 

109. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości kary opisanej w § 18 ust. 5 na 10% 
wartości wynagrodzenia netto ? 

110. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości kary opisanej w § 18 ust. 10 na 
0,2% wartości przedmiotu naprawy lub wymiany? 
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111. Czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby § 19 ust. 1, 2 i 4  wzorca umowy otrzymał 

następujące brzmienie: 

1. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu umowy w taki sposób, iż 
wątpliwe będzie zrealizowanie umowy w terminie określonym w § 7 ust. 2, Zamawiający może 
odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w 
wezwaniu do terminowej realizacji umowy oraz zlecić wykonanie Przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności zezwolenia sądu. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z normami technicznymi 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego 
Wykonawcy w wezwaniu do zaprzestania naruszeń oraz zlecić wykonanie Przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności zezwolenia sądu. 

3. Jeżeli Wykonawca uniemożliwia Zamawiającemu dokonania kontroli postępów realizacji 
Przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od dnia upływu 
terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do zaprzestania naruszeń oraz zlecić 
wykonanie Przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez konieczności 
zezwolenia sądu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie stosuje się do pisemnych poleceń Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru zgodnych z Umową, Zamawiający może odstąpić od umowy, nawet w części 
zrealizowanej, w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu 
do stosowania się do poleceń oraz zlecić wykonanie Przedmiotu umowy innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy, bez konieczności zezwolenia sądu. 

 

112.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia § 19 ust. 5 wzorca umowy? 

113. Czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby § 23 ust. 3  wzorca umowy otrzymał następujące 
brzmienie: 

Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są wymienione wprost w Umowie, lecz są w sposób oczywisty konieczne 
do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z Umową i z Dokumentacją mieszczą się one w 
zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i są objęte wynagrodzeniem określonym w § 2 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

114.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia § 24 wzorca umowy? Ewentualnie 
możliwość wprowadzenia limitu możliwych zmian zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku 
gdy zmiany te łącznie nie przekraczają 2% wartości Przedmiotu Umowy? 

 

 

  

 


