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Sieroszewice, dn. 07.02.2022r. 

Urząd Gminy Sieroszewice 

Ul. Ostrowska 65 

63-405 Sieroszewice 

 

ZP.TP.04.2022      

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) w związku z pytaniami zadanymi w dniu 04.02.2022 r. do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na 

budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy, cytujemy pytania 

i udzielamy odpowiedzi: 

1. §2 ust 2 prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu: 

„Za  termin  zakończenia realizacji  umowy  uznaje się datę podpisania protokołu przekazania 

podpisania  przez  obie strony protokołu odbioru    dokumentacji    wraz z potwierdzeniem 

uzyskania dokumentu formalno-prawnego zezwalającego na realizacje robót” 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

2. §3 ust 3 prosimy o uwzględnienie modyfikacji zapisu: 

„Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do niezwłocznego udostępnienia wszystkich 

danych i dokumentów związanych z wykonaniem prac  projektowych a mogących mieć wpływ 

na ułatwienie oraz poprawienie ich jakości”. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia propozycję zmiany zapisu. 

3. §4 ust 4 prosimy o dokonania zmiany zapisu: 

„Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot  umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zaś prawo do  rozporządzania  Przedmiotem  umowy nie  będzie  w  

jakikolwiek  sposób ograniczone.  W  razie  naruszenia powyższego zobowiązania Projektant 

będzie odpowiedzialny  za wszelkie  uzasadnione i rzeczywiści poniesione przez 

Zamawiającego szkody, w przypadku gdy Projektant zostanie niezwłocznie powiadomiony o 

takich przypadkach oraz szkody zostaną uwzględnione w prawomocnym wyroku 

stwierdzającym wyłącznie winę Projektanta” 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

4. §4 ust 4 prosimy o modyfikację zapisu: 

„Projektant  ponosi  odpowiedzialność  i  koszty  za  szkody  spowodowane  jakimikolwiek 

wadami Przedmiotu  umowy zawinionymi przez Projektanta,  uniemożliwiającymi realizację 

przez Zamawiającego, na  podstawie  Przedmiotu umowy,    planowanej  inwestycji  i/lub  

powodującymi  konieczność  wykonaniadodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia 

dodatkowych wydatków.” 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia propozycję zmiany zapisu. 

5. §4 ust 5 prosimy o modyfikację zapisu: 



Strona 2 z 3 
 

„W przypadku wystąpienia  przeciwko Zamawiającemu  przez osobę  trzecią  z  roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej  praw,  Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i  

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu pod warunkiem, że zostanie 

niezwłocznie o nich powiadomiony i wyłącznie na podstawie wyroku sądu stwierdzającego 

wyłączna winę Projektanta takiego naruszenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

6.  §4  prosimy o dodanie kolejnego ustępu o treści: 

„Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy 

dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania 

przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Projektant zwolniony jest z 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. Proponowane zapisy,  że 

„Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu 

dokonane bez jego zgody i udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzenia przeróbek, 

zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Projektant zwolniony jest z odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi i gwarancji” – nie są konieczne, albowiem w przypadku przeróbek, zmian, 

adaptacji dokonanych bez zgody Projektanta lub bez jego udziału wyłączają jego 

odpowiedzialność na ogólnych zasadach prawa cywilnego. 

7. §5 ust 4 prosimy o zmianę zapisu: 

„Projektant jest zobowiązany do usunięcia wad w dokumentacji w terminie ustalonym przez 

Strony w ciągu 7 dni od daty Zawiadomienia oraz   dokonania   poprawek  i  uzupełnień  w  

projekcie  również  w  czasie   wykonywania   robót budowlanych 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

8. § 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje zamiast polisy  z 

ubezpieczycielem mającym siedzibę na terenie RP dokument – certyfikat  

ubezpieczenia ,  dokument korporacyjny , którym dysponuje Zleceniobiorca? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

9. § 9 ust 1 prosimy o modyfikację zapisu: 

„1.Projektant będzie  zobowiązany zapłacić  Zamawiającemu  kary  umowne w  

następujących przypadkach: 

− za odstąpienie od umowy z winy Projektanta w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto,  

− za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Projektanta w wysokości 0,3 

0,5 % należnego wynagrodzenia netto brutto za każdy dzień zwłoki, 

− za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek odkrytych przez Zamawiającego  

a  przed upływem okresu gwarancji jakości z winy Projektanta -w wysokości 0,3 0,5% 

wynagrodzenia umownego  netto brutto za każdy dzień zwłoki, 

− za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie 

zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z § 1ust. 9pkt  2niniejszej  

umowy –w wysokości 1.000,00  3.000 zł, za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę.” 
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Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

10.  § 10 ust 3 prosimy o modyfikacje zapisu: 

„Projektant  ponosi   pełną  odpowiedzialność  za  wady  i błędy  projektowe  ujawnione   w   

okresie procedur  administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji 

przedmiotu umowy. W przypadku ich stwierdzenia Projektant zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie ustalonym przez Strony wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

 

11.  §11 proponuje się dodanie kolejnego ustępu o treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

nie współpracuje lub uchyla się od współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim jest ona 

niezbędna do zrealizowania przedmiotu umowy oraz w przypadku jeśli Zamawiający zalega 

z płatnością wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 14 dni od pierwotnego terminu zapłaty.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia propozycji zmiany zapisu. 

 

 

 

 

 

 


