
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dn. 6 marca 2017 

 

Dotyczy: Zapytania Ofertowego nr 21 02 2017 C 

 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejszym informujemy, że w trakcie toczącego się postepowania nr 21 02 2017 C na wybór 

projektanta projektu budowlanego i wykonawczego, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące 

treści umowy będącej załącznikiem do Zapytania Ofertowego. 

 

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 1 marca 2017 Zamawiający przypomina, że treść 

umowy nie podlega negocjacji. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza poprawki do przedstawionego tekstu umowy. 

 

Poprawka 1 Pkt. 3.2.: 

Stare brzmienie zapisu: 

W razie stwierdzenia braków lub wad w trakcie odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru 
dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na własny koszt i ryzyko, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin usunięcia wad, braków lub usterek i 
ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do 
zgłoszenia braków lub wad dokumentacji projektowej w terminie 14 dni, licząc od dnia 
protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej. 
 

Nowe brzmienie zapisu: 

W razie stwierdzenia braków lub wad w trakcie odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru 

dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na własny koszt i ryzyko, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin usunięcia wad, braków lub usterek i 

ponownego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego - termin ten powinien być 

odpowiedni do rodzaju stwierdzonych wad, braków lub usterek i umożliwiać ich usunięcie przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia braków lub wad dokumentacji projektowej 

w terminie 14 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 2 - Pkt. 3.3.: 

Stare brzmienie zapisu: 

W przypadku ujawnienia się braków lub wad Projektu po jego odbiorze Wykonawca zobowiązuje się 

do ich nieodpłatnego usunięcia lub do prawidłowego wykonania prac określonych w § 1 - na własny 

koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o 

ujawnieniu się wad projektu. 

 

Nowe brzmienie zapisu: 

W przypadku ujawnienia się braków lub wad Projektu po jego odbiorze Wykonawca zobowiązuje się 

do ich nieodpłatnego usunięcia lub do prawidłowego wykonania prac określonych w § 1 - na własny 

koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o 

ujawnieniu się wad projektu - termin ten powinien być odpowiedni do rodzaju stwierdzonych wad, 

braków lub usterek i umożliwiać ich usunięcie przez Wykonawcę. 

 

Poprawka 3 - Pkt. 3.9.:  

Stare brzmienie zapisu: 

Ostateczny odbiór dokumentacji wykonawczej, o której mowa powyżej, nastąpi po złożeniu przez 
wykonawcę robót budowlanych oświadczenia o jej kompletności umożliwiającej prowadzenie robót 
budowlanych. 
 

Nowe brzmienie zapisu: 

Ostateczny odbiór dokumentacji wykonawczej, o której mowa powyżej, nastąpi po złożeniu przez 
wykonawcę robót budowlanych oświadczenia o jej kompletności umożliwiającej prowadzenie robót 
budowlanych, co nastąpi nie później niż w ciągu 4 tygodni od przekazania wykonawcy dokumentacji. 
 

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 


