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Zadanie nr 0-05-21-109-1: 

„Zlewnia Wierzbaka - system retencji na cieku Wierzbak w rejonie Podolan” 

 
Kolor czarny – pytania Wykonawcy z dnia 29.07.2022 r. 

Kolor zielony – odpowiedzi Zamawiającego (AQUANET S.A.) z dnia 02.08.2022 r. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. Umowa o prace projektowe 

 

Pytania: 

 

1. Par 2 ust. 9 Czy Zamawiający dopuszcza dodanie następującego ustępu?: 

 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminów określonych w ust. 1 i 5, terminy te mogą ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż na czas trwania tych okoliczności. W takim przypadku 

terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaną przesunięte o czas niezbędny do 

prawidłowego zrealizowania umowy, uzgodniony przez Strony, a Strony zobowiązują się 

podpisać stosowny Aneks do Umowy uzasadniający przesunięcie terminu z tym, że 

Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za niedotrzymanie dotychczasowych 

terminów przy istnieniu okoliczności uzasadniających przesunięcie terminu, także w razie nie 

podpisania aneksu. 

 
ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

2. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę, tj. dodanie poniższego 

zapisu? 

5.5. Terminów wskazanych w ust. 5.2 – 5.4 nie wlicza się do Terminu Wykonania Umowy 

oraz terminu przygotowania Projektu wraz z pozwoleniem na budowę lub zaświadczeniem o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o którym mowa w ust. 5.1. 

 
ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

 

3. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące Przedmiotem Umowy z należytą 

starannością i rzetelnością zawodową, mając na uwadze interes Zamawiającego i obowiązujące 

przepisy, a w szczególności zobowiązuje się w miarę możliwości zastosować rozwiązania 

projektowe (w aspekcie zarówno technicznym, jak i materiałowym) jak najbardziej korzystne 

dla Zamawiającego, tj. uwzględniające w najwyższym stopniu współczynnik cena/jakość. 
 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 
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Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

 

4. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

4. Wykonawca realizując prace będące Przedmiotem Umowy zobowiązuje się również w 

miarę możliwości stosować rozwiązania projektowe optymalne dla Zamawiającego pod 

względem ponoszenia przez niego kosztów eksploatacyjnych infrastruktury, która powstanie 

w oparciu o rozwiązania projektowe będące Przedmiotem Umowy. 

 
ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

5. Par. 5 ust. 5 czy Zamawiający dookreśli liczbę spotkań koordynacyjnych w trakcie trwania 

umowy? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zdania:  

5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w wszystkich spotkaniach koordynacyjnych, które 

odbywać się będą na etapie realizacji Projektu, w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, o których zostanie poinformowany z 7 dniowym wyprzedzeniem. Spotkania 

koordynacyjne będą się odbywać nie częściej  niż raz na dwa miesiące. 

 
ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

6. Par. 5 ust.8 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

8. W razie zawinionego nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa 

w ust. 3,4,5,6 i 7 Zamawiający może wstrzymać płatność Wynagrodzenia do czasu realizacji 

powyższych obowiązków, pod warunkiem, że Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

usunięcia naruszeń w terminie nie krótszym niż 14 dni, i tylko w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

7. Par. 5 ust.10 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej 

okoliczności stanowiącej przeszkodę w prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, nie 

później, niż w terminie 10 21 dni od zaistnienia tej okoliczności albo powzięcia przez 

Wykonawcę wiadomości o jej zaistnieniu, chyba że poinformowanie Zamawiającego w tym 

terminie o zaistniałych okolicznościach było obiektywnie niemożliwe. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 
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11. Par. 5 ust.12 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego ustępu? Kara 

umowna jest rażąco wygórowana, a samo zobligowanie Wykonawcy wskazane w ust. 11 

wydaje się w pełni zabezpieczać interes Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

12. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 14 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1. Umowy. 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

13. Par. 6 ust. 10 c) Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże udowodni zasadność takiej zapłaty. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

14. Par. 6 ust. 12 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

25% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

 

15. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

3. W przypadku nie usunięcia wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 

14 dni lub uzgodnionym między Stronami, Zamawiający zleci osobie trzeciej usunięcie tych 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że koszt prac zastępczych nie 

przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie 

finansowania stanowiącym Załącznik B do  Umowy w odniesieniu do zakresu 
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opracowania dokumentacji projektowej co do którego zastosowano wykonawstwo 

zastępcze. 
 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

 

16. Par. 8 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

 

§ 8 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości  2,5 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (bądź kopii jej zmiany) o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy; 

1.2. w wysokości 2,5 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie doprowadzi do zmiany tej umowy w 

zakresie terminu zapłaty na nie dłuższy niż 30, w terminie o którym mowa w § 6 ust. 

5 Umowy; 

1.3. w wysokości 2,5 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, za każdy taki przypadek; 

1.4. w wysokości 5.000,00 zł w przypadku wskazanym w § 5 ust. 12 Umowy; 

1.5. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn 

za które odpowiada Wykonawca; 

1.6. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn 

za które odpowiada; 

1.7. w wysokości 0,12% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy 

w stosunku do Terminu Wykonania Umowy;  

1.8. w wysokości 0, 12% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu 

przez Wykonawcę wad lub usterek Projektu. 

2. W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 12 Umowy dotyczących 

Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę 

umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie. 

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 20% Wynagrodzenia. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 

ogólnych. 
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5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 z 

Wynagrodzenia. 

6. W sytuacji, gdy to samo zdarzenie stanowić będzie podstawę do obciążenia Wykonawcy 

kilkoma karami umownymi wskazanymi powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do 

obciążenia Wykonawcy jedną karą umowną w oparciu o wybraną przez siebie podstawę. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy jest ograniczona do kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

17. Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, 

następuje z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub ukończenia Utworu 

(w zależności, które zdarzenie nastąpi najszybciej), a co do Utworów, które powstaną po 

dniu podpisania Umowy przeniesienie praw następowało będzie po wydaniu lub 

ukończeniu tych Utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.   

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

 

18. Par. 9 ust. 11 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

11. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie 

autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w 

niniejszym paragrafie określonym do wszelkich Utworów lub innych przedmiotów 

własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie 

od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy, pod warunkiem 

uiszczenia przez Zamawiającego Wynagrodzenia za wykonane przez Wykonawcę 

prace do dnia rozwiązania Umowy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

Przy zapisach o prawach autorskich zawartych w paragrafie 9 proponuje się dodać kolejny 

ustęp o brzmieniu: Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i 

adaptacje, modyfikacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W 

każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie 

umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi i gwarancji. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 
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Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

19. Par. 11 ust. 7 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego ustępu? 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

20. Par. 14 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

§ 14 

 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy: w szczególności:  

1.1. popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec 

Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek karny w 

postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej skutkujący 

niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy;  

1.2. utraty przez Wykonawcę uprawnień, kwalifikacji, decyzji lub pozwoleń, niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu Umowy;  

1.3. zawinionego umyślnie działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego;  

1.4. istotnego zawinionego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

Umowy;  

1.5. zwłoki w stosunku do terminu wykonania Umowy lub terminów cząstkowych 

wskazanych w Umowie lub w Harmonogramie;  

1.6. 1.5 konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom, na zasadach i warunkach określonych w Umowie;  

1.7. utraty płynności finansowej Wykonawcy, niemożności zapewnienia odpowiedniego 

personelu lub możliwości technologicznych, koniecznych do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy.   

2. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które 

sam odpowiada Zamawiający:   

2.1. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, decyzji lub pozwoleń, niezbędnych 

do realizacji Przedmiotu Umowy dwukrotnego uchybienia przez Zamawiającego 

terminowi płatności jakiejkolwiek faktury częściowej;  

2.2. w przypadku gdy Zamawiający uchyla się od współpracy z Wykonawcą 

popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec 

Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek karny w 

postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej skutkujący 

niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy. 
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3. W przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy zwłoki powodującej przekroczenie 

terminów realizacji zawartych w Harmonogramie lub postanowieniach Umowy o okres 

dłuższy niż 60 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.  

4. Ustawowe odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Zmawiającego albo 

Wykonawcę tylko w zakresie tej części Przedmiotu Umowy, która nie została jeszcze 

zrealizowana.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po rozpoczęciu wykonywania 

Przedmiotu Umowy, Strona odstępująca zobowiązana jest wyznaczyć termin odbioru 

pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od 

daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla drugiej Strony. W przypadku nie 

przystąpienia drugiej Strony do odbioru wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy, 

protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Stronę wzywającą 

do ich odbioru. W protokole tym należy w szczególności wskazać zakres wykonanego 

Przedmiotu Umowy i zakres Przedmiotu Umowy rozpoczętego zgodnie z 

Harmonogramem.  

7. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie obliczone na podstawie oferty Wykonawcy w stosunku, w jakim prace te 

pozostają do prac wskazanych w Harmonogramie.  

8. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, można 

skorzystać w terminie 90 dni od powzięcia przez właściwą Stronę informacji o zdarzeniu 

uzasadniającym to odstąpienie, z zastrzeżeniem, że z uprawienia tego można skorzystać do 

dnia stanowiącego Termin Wykonania Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające 

na celu zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zorganizowany i sprawny, 

umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz jak najlepszą ochronę interesów 

Zamawiającego. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów jakie 

Zamawiający zmuszony będzie ponieść w związku z odstąpieniem od Umowy lub jej 

rozwiązaniem. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

21. Kolejny paragraf: Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisów dotyczących waloryzacji 

Wynagrodzenia Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

II. Karta Gwarancyjna – Załącznik D 

22. Par. 2 ust. 3 Czy zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 
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3. W ramach Gwarancji Gwarant zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 

pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej na etapie przetargu na realizację 

robót budowlanych pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 10 3 dni od otrzymania 

pytań. 
 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

23. Par. 5 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

§ 5 

1. Zamawiający jest uprawniony do:  

a) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), za szkodę jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek 

wystąpienia wad ograniczonego do kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy, 

b) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad oraz nieterminowe 

udzielenie odpowiedzi, o której mowa w § 2 ust. 3 Karty Gwarancyjnej w wysokości 

0,12% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% 

Wynagrodzenia, 

c) żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad 

w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. b). 

2. W ramach Gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 

powstały w wyniku ujawnionych wad, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad z 

winy Wykonawcy. 

3. W przypadku odmowy usunięcia lub nieusunięcia wady przez Gwaranta w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad 

na koszt Gwaranta z zastrzeżeniem, że koszt prac zastępczych nie przekroczy wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w Harmonogramie finansowania 

stanowiącym Załącznik B do  Umowy w odniesieniu do zakresu opracowania 

dokumentacji projektowej co do którego zastosowano wykonawstwo zastępcze. 

4. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

III. Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego  

24. Par. 5 ust. 1 Czy zamawiający dopuszcza następujące zmiany? 

§ 5 

Szczegółowe warunki Umowy 

1. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do: 
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1.1. stawiania się Projektanta branżowego na budowie na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego. Termin pobytu Projektanta branżowego na budowie ustalony 

będzie przez Strony na bieżąco z wyprzedzeniem minimum 3 1 dni roboczych; 

1.2. uzgodnienia z Koordynatorem z ramienia Zamawiającego osoby lub zespołu osób 

(poszczególnych Projektantów branżowych), które sprawowały będą dany nadzór. 

Uzgodnienie musi być w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej; 

1.3. zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszonej przez Zamawiającego, a dotyczącej 

wykonanej dokumentacji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, lub w innym 

uzgodnionym przez Strony terminie uzasadnionym uwarunkowaniami 

technicznymi; 

1.4. zajęcia stanowiska w sprawie zgłoszonej przez Zamawiającego, a wykraczającej 

poza wykonaną dokumentację, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, lub w innym 

uzgodnionym przez Strony terminie uzasadnionym uwarunkowaniami 

technicznymi; 

1.5. koordynacji pełnionego nadzoru realizowanego przez poszczególnych Projektantów 

branżowych przez Projektanta Koordynatora; 

1.6. przedstawienia, co miesiąc zestawienia nadzorów autorskich (nie dotyczy odrębnych 

opracowań projektowych) wraz z wyceną; protokół należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 3 dni od zakończenia każdego miesiąca; 

1.7. obecności na radach budowy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

25. Par. 6 Czy zamawiający dopuszcza następujące zmiany? 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

1.1. Wykonawca nie stawia się na budowie w terminach ustalonych przez Strony; 

1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy 

innej osobie lub podmiotowi; 

1.3. Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy i nie dotrzymuje 

zobowiązań wymienionych w § 4 i § 5 Umowy. 

2. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które 

sam odpowiada Zamawiający:   

2.1 w przypadku dwukrotnego uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności 

jakiejkolwiek faktury;  

2.2 w przypadku gdy Zamawiający uchyla się od współpracy z Wykonawcą 

3. Za prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

obliczone proporcjonalnie do wykonanej pracy. 
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4. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, Zamawiający 

lub Wykonawca  może skorzystać w terminie 90 dni od powzięcia przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę informacji o zdarzeniu uzasadniającym to odstąpienie, z zastrzeżeniem, że z 

uprawienia tego można skorzystać do dnia stanowiącego termin wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 2 Umowy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

26. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 14 dni od dnia jej zawarcia, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3.3 Umowy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

27. Par. 7 ust. 10 c) Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże udowodni zasadność takiej zapłaty. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

28. Par. 7 ust. 12 Czy Zamawiający dopuszcza następująca zmianę? 

 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

25% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

29. Par. 8 Czy Zamawiający dopuszcza następujące zmiany? 

§ 8 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości 20% Wynagrodzenia gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca; 



 

11 
 

1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn 

za które sam odpowiada; 

1.3. w wysokości 0,525% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

Wykonawcy w stosunku do innych niż te, o których mowa w § 5, terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy wskazanych w Umowie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 

Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

3.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego w wysokości 

150300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wskazanych w 

§ 5 ust. 1 pkt 1.3. lub 1.4. Umowy lub uzgodnionych przez Strony; 

3.2. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 2,5 5% niezapłaconej przez 

Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty; 

3.3. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie  

z § 7 ust. 2 Umowy; 

 

3.4. w wysokości 5 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku 

doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy; 

3.5. w wysokości 2.000,00 zł za każde naruszenie postanowień Umowy tj. w razie 

niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków wynikających z Umowy. 

4. W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 12 Umowy dotyczących 

Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę 

umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie. 

5. W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zamawiającemu 

ustawowe odsetki za zwłokę. 

8. W sytuacji, gdy to samo zdarzenie stanowić będzie podstawę do obciążenia Wykonawcy 

kilkoma karami umownymi wskazanymi powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do 

obciążenia Wykonawcy jedną karą umowną w oparciu o wybraną przez siebie podstawę. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy jest ograniczona do kwoty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy 
 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 
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Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

30. Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, 

następuje z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub ukończenia Utworu 

(w zależności, które zdarzenie nastąpi najszybciej), a co do Utworów, które powstaną po 

dniu podpisania Umowy przeniesienie praw następowało będzie po wydaniu lub 

ukończeniu tych Utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.   

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

31. Par. 9 ust. 11 Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zmiany? 

11.Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie autorskie 

prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w niniejszym 

paragrafie określonym do wszelkich Utworów lub innych przedmiotów własności 

intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, niezależnie od tego 

na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy, pod warunkiem uiszczenia przez 

Zamawiającego Wynagrodzenia za wykonane przez Wykonawcę prace do dnia 

rozwiązania Umowy. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

Przy zapisach o prawach autorskich zawartych w paragrafie 9 proponuje się dodać kolejny 

ustęp o brzmieniu: Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i 

adaptacje, modyfikacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W 

każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie 

umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi i gwarancji. 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 

 

Kolejny paragraf: Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisów dotyczących waloryzacji 

Wynagrodzenia Wykonawcy, zwłaszcza, że realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się nie 

później niż 3 lata od uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę Inwestycji? 

ODPOWIEDŹ Zamawiającego: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w projekcie Umowy załączonym do ogłoszenia o 

przedmiotowym zamówieniu. 


