
 

                            
 
 

Cisna, dnia 09.02.2018r.  
 

Wykonawcy ( wszyscy ) 
 

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr1 
 
dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna 
oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” 

 
W związku z pytaniem dotyczącym treści SIWZ postępowania  przedstawiam, co następuje: 

 
§  1 Postanowienia Ogólne ust. 3: 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść ewentualnych błędów i braków w 
Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie zawiadomić Inwestora, który 
poinformuje Wykonawcę o podjęciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek do Dokumentów Umownych, a w razie potrzeby wyda także wszelkie 
konieczne wyjaśnienia lub polecenia. 
 
Proponuję zmianę o treści  
Wykonawca  po wykryciu  wad winien bezzwłocznie zawiadomić Inwestora, który poinformuje 
Wykonawcę o podjęciu stosownej decyzji tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek 
do Dokumentów Umownych, a w razie potrzeby wyda także wszelkie konieczne wyjaśnienia 
lub polecenia. 
 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający zmienia zapisy w § 1 Postanowienia ogólne w ust. 3 umowy, który otrzymuje 
brzmienie: 
„Wykonawca  po wykryciu  wad, w terminie nie później jak do 3 dni od ich wykrycia 
zawiadomi Inwestora, który poinformuje Wykonawcę o podjęciu stosownej decyzji tj. o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do Dokumentów Umownych, a w razie 
potrzeby wyda także wszelkie konieczne wyjaśnienia lub polecenia” 
 
§  1 Postanowienia Ogólne ust. 4: 
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót 
oraz terenem otaczającym terenem budowy, Infrastrukturą oraz ukształtowaniem terenu 
budowy, umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza 
budowy, zasilania w media oraz stanem dróg dojazdowych jak i jej ogólną specyfiką oraz, że 
otrzymał od Inwestora wszelkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na ryzyko i 
okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przed 
podpisaniem Umowy rozważył wszystkie stosowne warunki oraz okoliczności w których mają 
być wykonywane prace w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na objęte 
przedmiotem umowy roboty, harmonogram prac, wartość Umowy. Wykonawca oświadcza, że 



nie będzie kierował w stosunku do Inwestora jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących 
powyższych okoliczności zgłoszonych po terminie wyboru jego oferty oraz, że nie będzie 
dochodził od Inwestora jakichkolwiek roszczeń od niego, a w szczególności nie będzie żądał 
przesunięcia terminu realizacji prac bądź zmiany wynagrodzenia jednostkowego 
 
Proponuję zmianę  
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót 
oraz terenem otaczającym terenem budowy, Infrastrukturą oraz ukształtowaniem terenu 
budowy, umiejscowieniem istniejących instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza 
budowy, zasilania w media oraz stanem dróg dojazdowych  i na dzień podpisania umowy nie 
wnosi w tym zakresie żadnych uwag . 
 
Odpowiedź 2. 
Zapisy w § 1 Postanowień ogólnych ust. 4 pozostają bez zmian. 
 
§ 2  Przedmiot umowy ust.4.3  
Pozyskanie terenu pod inwestycje, zgód właścicieli gruntów na lokalizacji inwestycji   
 
Proponuje wykreślić  zapis  
 
Odpowiedź 3. 
Zapisy w § 2 Przedmiotu umowy ust. 4.3, pozostają bez zmian. 
 
§ 3a.  Obowiązki Wykonawcy ust.1h 
stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi PFU, 
WWiORB  oraz w dokumentacji projektowej, a także w szczegółowych warunkach wykonania, 
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane 
materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia 
wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu 
 
Proponuję wykreślić zdanie  
Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane 
urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu 
 
Odpowiedź 4. 
W § 3a. Obowiązki Wykonawcy w ust.1h umowy, Zamawiający wykreśla sformułowanie „a 
zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym 
pochodzeniu”. 
 
Ust.16 
Każdą zmianę istotną lub nieistotną powodująca jakąkolwiek zmianę w stosunku do 
dokumentów umownych Wykonawca jest zobowiązany przed jej wprowadzeniem uzyskać 
zgodę Inwestora. Inwestor za pośrednictwem Inspektora Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci 
zaproponowaną zmianę w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego 
stosowne uzasadnienie wskazujące ewentualne ryzyka czy oszczędności czasowe lub kosztowe 
wprowadzenia takiej zmiany. Jeżeli kwestia wprowadzenia zmiany stanie się kwestią sporną 
pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcą wtedy Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
zgodnie z warunkami umowy, a brak zgody na ewentualną zmianę w dokumentacji nie stanowi 
podstawy do wstrzymania prac projektowych czy robót budowlanych chyba, że pominięcie 
takiej zmiany stanowiłoby niezgodność z prawem.  
 
Proponuję dodać zapis  



W przypadku braku odpowiedzi ze strony Inwestora w terminie 7 dni uznaje się zgoda na 
zmianę została wyrażona  
 
Odpowiedź 5. 
W § 3a.  Obowiązki Wykonawcy ust.16 umowy, Zamawiający po trzecim zdaniu wprowadza 
zapis „W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od Inwestora na wystąpienie 
Wykonawcy, uznaje się, że na wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentów umownych 
Inwestor wyraził zgodę. Wystąpienie o zgodę jak i stanowisko Inwestora w/s wystąpienia 
Wykonawcy, będzie kierowane wyłącznie w formie pisemnej, a termin będzie liczony od 
pisemnego potwierdzenie odbioru wystąpienia Wykonawcy.”  
 
§ 4  Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo realizacji robót ust. 3a: 
Wykonane czynności inwentaryzacyjne zostaną udokumentowane raportem z inwentaryzacji. 
Raport zostanie opracowany i przekazany w terminie 30 dni od przekazania przez 
Inwestora terenu budowy.  Raport będzie zawierał: dokumentację filmową i fotograficzną, 
uwagi do dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania (aktualność uzgodnień, pozwoleń), 
uwagi do terenu budowy (wskazanie przeszkód naturalnych, sztucznych wymuszających 
zmianę trasy przebiegu obiektu liniowego i innych obiektów budowlanych), szacunkowy czas 
na przeprojektowanie oraz uzyskanie wymaganych aktów prawnych  (zgód, pozwoleń, 
uzgodnień), listę zbiorczą dokumentującą powiadomienie właścicieli i administratorów 
terenów przez które będzie przechodził teren budowy o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu 
robót budowlanych, dokumentacje (szkice z tyczenia), szczegółowy harmonogram robót wraz 
z systemem zapewnienia jakości. 
 
Proponuję wykreślić w całości zapis. 
 
Odpowiedź 6. 
Zamawiający wykreśla zapis z ust 3a w § 4 Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo 
realizacji robót umowy. 
 
Ust.3b 
po ustaleniu przebiegu obiektu liniowego i kubaturowego w sytuacji zlokalizowania trwałych 
przeszkód uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy bądź błędów projektowych 
Wykonawca zobowiązany jest własnym siłami i na własny koszt, w razie konieczności, 
wprowadzić do projektu stosowne zmiany i dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem. 
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania niezbędnych zgód, 
zezwoleń, uzgodnień i spełnienia wszelkich niezbędnych warunków celem umożliwienia 
realizacji inwestycji. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu granic działek, 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia/ustalenia granic. Na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
Proponuję wykreślić zdanie  
W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu granic działek, Wykonawca na 
własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia/ustalenia granic 
 
Odpowiedź 7. 
W § 4 Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo realizacji robót w ust 3.b) umowy, 
Zamawiający wykreśla zdanie „W przypadku pojawienia się wątpliwości co do przebiegu 
granic działek, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę rozgraniczenia/ustalenia 
granic”. W wyniku odpowiedzi na pytanie poprzednie, ust 3.b) przyjmuje numerację 3.a). 



Ust 3c. 
Poszczególne raporty z inwentaryzacji będą przedmiotem odbioru przez Inwestora. W 
przypadku braków bądź wad raportu Inwestor odmawia podpisania protokołu odbioru 
zobowiązując wykonawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie. Inwestor uprawniony jest 
do wnoszenia wiążących uwag do raportów z inwentaryzacji zdawanych przez Inwestora w 
szczególności, co do terminów uzyskania aktów prawnych dających możliwość dalszej 
realizacji inwestycji. 
 
Proponuję wykreślić w całości zapis. 
 
Odpowiedź 8. 
Zamawiający wykreśla w całości ust 3.c) w § 4 Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo 
realizacji robót umowy. 
 
Ust. 3 d: 
Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych w wysokości 0,005 % 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 
raportu z inwentaryzacji (ponad 30 dzień od dnia przekazania terenu budowy) nie 
wykazującego braków bądź wad. Data przekazania bezusterkowego raportu z inwentaryzacji 
będzie wskazana w protokole odbioru. Do okresów za które liczone będą kary umowne nie 
zalicza się okresu sprawdzania przez Inwestora poprawności zdawanych raportów.  
 
Proponuje skreślić całe zdanie  
 
Odpowiedź 9. 
Konsekwencją wprowadzonych zmian w § 4, Zamawiający wykreśla w całości ust 3.d) z § 4 
Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo realizacji robót umowy. 
 
Ust. 3 e: 
Wykonawca nie może prowadzić robót budowlanych w ramach wykonania zadania  przed 
podpisaniem bezusterkowego protokołu z przyjęcia raportu z inwentaryzacji.  
 
Proponuje skreślić całe zdanie  
 
Odpowiedź 10. 
Konsekwencją wprowadzonych zmian w § 4, Zamawiający wykreśla w całości ust 3.e) z § 4 
Organizacja terenu budowy, Bezpieczeństwo realizacji robót umowy. 
 
§ 5. Materiały ust. 6:   
Badania o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane 
materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 
ostatecznie obciążają Wykonawcę.  
 
Proponuje  dodać  zdanie 
W innym przypadku koszt tych badań ponosi Zamawiający. 
 
Odpowiedź 11. 
W § 5 Materiały w ust.6 umowy Zamawiający dodaje zdanie „W przypadku gdy okaże się, że 
zastosowane materiały, bądź przeprowadzone roboty są zgodne z Umową czego 
potwierdzeniem będą zatwierdzone wnioski materiałowe, notatki lub uzgodnienia, wówczas 
kosztami badań dodatkowych zostanie obciążony Inwestor”.  



 
§ 7. Raportowanie narady ust. 2: 
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach (rady budowy) zwoływanych w 
miejscu i terminie wskazanym przez Inwestora, pod rygorem zapłaty kary umownej w 
wysokości 5.000 zł za każdy przypadek braku uczestnictwa w naradzie lub spotkaniu, pod 
warunkiem powiadomienia o terminie i miejscu narady, co najmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem . 
Proponuję zmienić” wykonawca „na upoważniony przedstawiciel wykonawcy . 
 
Odpowiedź 12. 
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia warunku w zakresie kwalifikacji czy doświadczenia osób 
biorących udział ze strony Wykonawcy w naradach. Zamawiający oczekuje, aby osoby 
reprezentujące na danej naradzie Wykonawcę były odpowiednio umocowane do podejmowania 
w jego imieniu decyzji.  
 
§ 10. Podwykonawcy ust.11 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 
 
Chyba pomyłka zamiast ust. 11 powinno być 10 
 
Odpowiedź 13. 
Zamawiający poprawa omyłkę pisarską i ostateczna treść § 10. Podwykonawcy ust.11 umowy 
brzmi „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane” 
 
§ 12. Gwarancja i rękojmia ust.1 
Wykonawca udziela Inwestorowi _______ miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany 
przedmiot umowy.  
 
Proponuję dodać zdanie : 
Na dostarczone maszyny i urządzenia  przez inne podmioty obowiązuje gwarancja producenta 
zgodnie z dokumentem przez niego wystawionym .  
 
Odpowiedź 14. 
Zapisy w § 12 Gwarancja ust. 4 umowy, pozostają bez zmian. 
 
§ 15. Termin wykonania umowy ust.1,2,3 
1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy wraz z przekazaniem 
kompletnej dokumentacji powykonawczej objętej umową oraz prawomocną decyzja na 
użytkowanie przedmiotu umowy najpóźniej na dzień 28 czerwca 2019 r.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania części projektowej wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji na budowę w terminie do 28 września 2018 roku, a zakończenie 
wszystkich robót budowanych objętych umową do dnia 29 marca 2019 roku. 
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie uznaje się dzień, podpisania 
protokołu odbioru bez usterek  
  
Proponuję wykreślić słowa „prawomocną decyzja na użytkowanie przedmiotu umowy”. 
 
  



Odpowiedź 15. 
Zapisy w § 15 Termin wykonania umowy ust. 1-3 umowy, pozostają bez zmian. 
 
§ 18. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne. Ust.2c 
za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywołanej przyczynami, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za 
każdy dzień przerwy liczony od dnia następującego po dniu wezwania Inwestora do podjęcia 
przerwanych robót. 
 
Proponuję dodać zdanie  
Za przerwę strony rozumieją  nieprowadzenie prac z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
przez okres dłuższy niż 30 dni.  
 
Odpowiedź 16. 
W § 18 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne w ust.2c umowy Zamawiający 
dodaje zdanie „Za przerwę strony rozumieją  nieprowadzenie prac z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy przez okres dłuższy jak 14 dni”.  
 
Ust.3 
Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach powyżej określonych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z kontraktu. Inwestor ma prawo dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści 
na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wykonawca zobowiązany jest zapłać karę 
umowną także w przypadku gdy Inwestor nie poniósł szkody.  
 
Proponuję wykreślić zapis „ utraconych korzyści „ 
 
Odpowiedź 17. 
Zapisy w § 18 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne ust. 3 umowy, pozostają bez 
zmian. 
 
Ust.7 
Inwestor odpowiada względem Wykonawcy wyłącznie za działanie umyślne lub rażące 
niedbalstwo.  
 
Proponuję wykreślić cały zapis  
 
Odpowiedź 18. 
Zapisy w § 18 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne ust. 7 umowy, pozostają bez 
zmian. 
 
Ust.8 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Inwestora za wszelkie szkody powstałe w 
związku z nieprawidłowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robót powierzonych 
Wykonawcy lub nałożonych na Wykonawcę obowiązków umownych. Wykonawca poniesie 
wszelką odpowiedzialność i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postępowania, 
odszkodowania, koszty, obciążenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstałe na skutek lub w 
związku z uchybieniem Wykonawcy na zasadach określonych w dokumentach umownych.  
Wykonawca ponosi też pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z fizycznych, 
materialnych lub niematerialnych uszkodzeń, zniszczeń, strat i utraconych korzyści 
spowodowanych komukolwiek, włączając w to Inwestora i jego służby, powstałych podczas 



lub w związku z wykonywaniem przez Inwestora przedmiotu Umowy w związku z pracą, 
usługami, dobrami, sprzętem, materiałami, częściami dostaw objętych Umową, a także z tytułu 
wejścia bez zezwolenia w teren sąsiada, z tytułu uszkodzenia sąsiadujących terenów, z powodu 
zebrania lub składowania ziemi lub innych rzeczy w miejscach do tego nie przeznaczonych lub 
z powodu samowolnego zamknięcia dróg lub cieków wodnych albo jakiejkolwiek szkody 
powstałej na terenie przyległym do placu budowy, naruszenie przepisów ochrony środowiska, 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Inwestora. Wykonawca 
zobowiązuje się zwolnić Inwestora z zobowiązań prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, 
które obciążają Inwestora z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów, a gdyby 
zwolnienie Inwestora z obowiązku świadczenia nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikają dla Inwestora z naruszenia przepisów 
przez Wykonawcę.  
 
Wykreślić utraconych korzyści  
 
Odpowiedź 19. 
Zapisy w § 18 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne ust. 8 umowy, pozostają bez 
zmian. 
 
Proponuję dodać  ust 9 o treści  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a/ Za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto  za każdy dzień   
b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto  . 
c/ za zwłokę w odbiorze prac w wysokości w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki . 
 
Odpowiedź 20. 
Zamawiający dodaje kolejny ust 9 w § 18 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne 
umowy, o następującej treści: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy zwłoka ta była nie umyślna lub nie była 
powodem rażącego niedbalstwa 

b) Za każdy dzień zwłoki w odbiorze prac w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy zwłoka ta była nie umyśla” 

 
22. Wynagrodzenie ust.3d 
Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektów  
Wykreślić  
 
Odpowiedź 21. 
Zapisy w § 22 Wynagrodzenie w ust. 3.d) umowy, pozostają bez zmian. 
 
 
§ 23. Płatności ust.3 
Zamawiający zatrzymuje 15% kwoty umownej do czasu uzyskania prawomocnej decyzji na 
użytkowanie dla całego przedmiotu umowy. Kwota zatrzymana zostanie ujęta w HRF. 
Proponuję wykreślić  
 
Odpowiedź 22. 



Zamawiający wprowadza zmianę w zapisach w § 23 Płatności w ust. 3 umowy, który otrzymuje 
brzmienie: „Zamawiający zatrzymuje 5% kwoty umownej do czasu uzyskania prawomocnej 
decyzji na użytkowanie dla całego przedmiotu umowy. Kwota zatrzymana zostanie ujęta w 
HRF” 
 
§ 25. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy ust.1c 
Wykonawca nie rozpoczął w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy realizacji 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
przez Inwestora złożonego na piśmie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
 
Proponuję dodać : nie rozpoczął w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy . 
 
Odpowiedź 23. 
W § 25 Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w ust.1c umowy Zamawiający dodaje 
sformułowanie i ostatecznie ust 1c) otrzymuje brzemiennie „Wykonawca nie rozpoczął w 
terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Inwestora złożonego 
na piśmie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.  
 
Karta gwarancyjna 
I. Przedmiot i termin gwarancji 
 
Pkt 4 proponujemy dodać zapis: 
Termin gwarancji wynosi zgodnie z Umową  ___  miesięcy liczonych od dnia następującego 
po dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego, a dla wymienianych materiałów i 
urządzeń z dniem ich wymiany. Na dostarczone maszyny i urządzenia obowiązują warunki 
określone w kartach gwarancyjnych udzielone przez producentów i dotyczy to również okresu 
na jaki została udzielona gwarancja . Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 
W przypadku  odbiorów częściowych, poprzedzających odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
uprawnienia Inwestora wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi mają zastosowanie również 
w okresie pomiędzy odbiorem częściowym i końcowym bez wpływu na ___ miesięczny okres 
gwarancji i rękojmi liczony od dnia następującego po dniu podpisania bezusterkowego 
protokołu końcowego. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron bądź 
jej rozwiązania ___ miesięczny okres rękojmi i gwarancji zaczyna swój bieg w dniu 
następującym od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego.   
 
Odpowiedź 24. 
Zapisy w pkt I Przedmiot i termin gwarancji w ust 4 Karty gwarancyjnej, pozostają bez zmian. 
 
II. Obowiązki i uprawnienia stron 
 
Pkt.1c wykreślić:  i utracone korzyści 
Żądania od Gwaranta odszkodowania, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone 
korzyści,/ jakie doznał Inwestor na skutek wystąpienia wady (w zakresie odszkodowania 
mieszczą się również koszty wykonania zastępczego); 
 
Odpowiedź 25. 
Zapisy w pkt II Obowiązki i uprawnienia stron w ust 1.c)  Karty gwarancyjnej, pozostają bez 
zmian. 
 



III. Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo) 
Pkt.1 
Gwarant upoważnia Inwestora do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej 
Gwarantowi wobec producentów urządzeń, podwykonawców, dostawców, usługodawców 
 
Proponujemy dodać zapis: 
„ i w tym celu ceduje na niego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji producenta 
tych urządzeń” 
 
Odpowiedź 26. 
Zapisy w pkt III Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo) w ust 1 Karty gwarancyjnej, 
pozostają bez zmian. 
 
Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest wprowadzenie zmian w treści Części II – wzoru 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
 
 

Z poważaniem: 
 
 
 
 
 
 
 
1 x strona internetowa UG Cisna 
1 x a/a 


