
Łódź, dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
 
 

Zmiana treści SIWZ 
 

Zamawiający – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.; ul. Konstantynowska 8/10; 
94-303 Łódź– działając na podstawie art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-
wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.”. 
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której została 
udostępniona. 
 
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany: 
1. W SIWZ – CZEŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

1) W pkt 3.3 - Krótki opis zamówienia – po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu. 
„3. Zamawiający posiada prawa autorskie do Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 
prawa autorskie zależne umożliwiające wykonawcom wykorzystanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami do celów realizacji przedmiotu 
zamówienia.” 

2) Pkt. 4 - Termin wykonania zamówienia - otrzymuje brzmienie: 
„Termin realizacji przedmiotu umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
1) Etap I – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Powyższy termin obejmuje założenie, że uzyskanie zaleceń dotyczących wymogów 
EAZA nastąpi do 31 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 
założeń dokumentacji projektowej. 

2) Etap II i III – do 36 miesięcy od podpisania umowy w tym Etap III nie krótszy niż 
3 miesiące.” 

3) W pkt 5.4.3 - Kwalifikacje techniczne (wiedza i doświadczenie, a także dysponowanie 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia) w części - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – 
w ust. 2 w pkt 1: 
a) w tiret pierwsze - Osoba nr 1 - w lit. a skreśla wyrazy „wraz z przebudową dróg, 

wjazdów”; 
b) tiret jedenaste - Osoba nr 11 – otrzymuje brzmienie: 

„Osoba nr 11 - osoba, która będzie pełniła funkcję Koordynatora zespołu 
ds. biotopów posiadająca co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe(*2) 
w zakresie hodowli zwierząt egzotycznych, wykształcenie wyższe w zakresie 
biologii lub hodowli zwierząt oraz uczestniczyła w wykonaniu (jako ekspert, biegły, 
specjalista lub konsultant po stronie inwestora lub inwestora zastępczego) 
przestrzeni ekspozycyjnych i hodowlanych dla zwierząt obejmujących minimum 
4 biotopy zwierząt egzotycznych.” 



c) tiret dwunaste - Osoba nr 12 – otrzymuje brzmienie: 
„Osoba nr 12 – osoba, która będzie pełniła funkcję Koordynatora zespołu ds. LSS 
(Life Support System), posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie biologii lub 
hodowli zwierząt oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe(*2), w tym co 
najmniej połowę powyższego okresu w zakresie sprawowania nadzoru nad 
systemami podtrzymania życia, obejmującymi co najmniej 4 przestrzenie 
ekspozycyjne gatunków zwierząt wodnych oraz podtrzymania życia w zbiorniku 
słonowodnym o obojętności zbiornika co najmniej V=2000 m3;” 

4) W pkt 7 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – ust. 9 
otrzymuje brzmienie: 
„9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno 
spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w treści 
zabezpieczenia nie dopuszcza się zapisów zakazujących przenoszenie świadczeń 
gwarancyjnych uniemożliwiających Zamawiającemu dokonywania cesji gwarancji.” 

5) W pkt 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – w ust. 1 i ust. 3 datę „21 lipca 
2016 r.” zastępuje się datą „1 sierpnia 2016 r.”. 

 
2. W SIWZ – CZEŚĆ II – Wzór umowy: 

1) w § 1: 
a) ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego (w dalszej treści umowy zwanego także PFU) według 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, 
w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126) wraz z uzyskaniem niezbędnych 
dla celu realizacji przedsięwzięcia danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery 
do analizy ochrony powietrza oraz posiadanych raportów, opinii lub ekspertyz 
z zakresu ochrony środowiska oraz porozumień, zgód lub pozwoleń oraz 
warunków technicznych i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektu do 
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych; 
2) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(w dalszej treści umowy zwanego także STWiORB), zgodnie z zasadami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego;” 



b) w ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu: 
„5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
6) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
7) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o którym mowa w § 3 ust 2 i nast.” 

2) w § 2: 
a) w ust. 6, na końcu, dodaje się zdanie: 

„Zamawiający wyrazi lub odmówi akceptacji w terminie 7 dni.” 
b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku akceptacji, jeżeli proponowany 
materiał nie spełnia wymagań zawartych w PFU lub SIWZ.” 

3) w § 3: 
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) Etap I – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Powyższy termin obejmuje założenie, że uzyskanie zaleceń dotyczących wymogów 
EAZA nastąpi do 31 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 
założeń dokumentacji projektowej. 
2) Etap II i III – do 36 miesięcy od podpisania umowy w tym Etap III nie krótszy niż 
3 miesiące.” 

b) w ust. 2 wyraz „7 dni” zastępuje się wyrazem „14 dni”. 
c) w ust. 3, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„Następnie Zamawiający w terminie kolejnych 4 dni podejmie ostateczną decyzję 
wiążącą strony”. 

d) uchyla się zapisy ust. 4 i 5. 
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zamawiający, w terminie do 14 dni od przekazania ww. Projektu budowlanego, 
uzgodni lub przekaże ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 7 dni uwzględni 
uwagi lub zgłosi szczegółowe uzasadnienie przyczyn, dla których nie może ich 
uwzględnić. Zamawiający w terminie do 7 dni podejmie ostateczną decyzję 
wiążącą strony.” 

f) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 
„9a. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac 
projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej. Niezależnie od uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy 
Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest 
przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji 
projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji robót na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji 
ujawni się jakakolwiek wada lub nieprawidłowość w którymkolwiek elemencie 
dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić 
opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 
prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego Zamawiający 
w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie 
dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady 
najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba 
że usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku 



Wykonawca wraz z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy 
jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad.” 

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania umowy.” 

h) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy niezwłocznie po 
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.” 

i) uchyla się zapisy ust. 12 i 13. 

4) uchyla się § 4. 

5) w § 5 uchyla się ust. 4. 

6) w § 6: 
a) w ust. 1: 

- w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) Wynagrodzenie wynikające z kosztów ogólnych Wykonawcy, o których 
mowa w Tabeli Wyceny Umowy stanowiącym załącznik do oferty 
Wykonawcy (poz. 1.6 KOSZTY BUDOWY – w Tabeli Wyceny Umowy), płatne 
będzie przez 36 miesięcy, raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę na kwotę równą 1/36 wynagrodzenia 
ustalonego w poz. 1.6 KOSZTY BUDOWY – w Tabeli Wyceny Umowy.” 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Wynagrodzenie za dokumentację projektową, o której mowa w Tabeli 
Wyceny Umowy stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy (poz. 1.7 
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO – w Tabeli 
Wyceny Umowy), płatne będzie po terminie uzyskania prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na kwotę równą 20% wynagrodzeniu ustalonemu w Tabeli 
Wyceny Umowy, jeżeli jest ona równa lub mniejsza niż 6% „Razem ceny 
oferty” lub, jeżeli jest wyższa niż 65% kwoty „Razem ceny oferty” – na 
kwotę równą 6% kwoty „Razem ceny oferty”, a pozostała część tej kwoty 
będzie w takim przypadku wypłacona w ramach rozliczenia końcowego, 
w oparciu o fakturę końcową. 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) Wynagrodzenie za roboty budowlane o których mowa w Tabeli Wyceny 
Umowy stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy (suma poz. 1.1-1.5 + 
poz. 2.1 + poz. 3.1 + poz. 4.1 – w Tabeli Wyceny Umowy) płatne będzie na 
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz 
w miesiącu na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury protokole odbioru 
częściowego.” 

- w pkt 6, po literze f, dodaje się lit. g w brzmieniu: 
„g) protokół przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej 
w zakresie instrukcji obsługi i innych wytycznych dla prawidłowego 
i zgodnego z prawem użytkowania obiektu.” 
 



b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od 
daty jej otrzymania. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. Termin płatności liczy się od dnia 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, a przypadku wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 pkt 4, 5 i 6 – także załączonych dokumentów określonych 
w tych punktach. Brak któregokolwiek dokumentu lub jego błędne wystawienie 
spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnień.” 

7) w § 7: 
a) w ust. 1: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) zapewnienie dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu bądź 
zanikających,” 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zapewnienie dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
oraz zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.” 

b) w ust. 2: 
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) Przekazanie dokumentacji projektowej w ilości 2 egz. w wersji 
papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna 
zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty 
tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do 
odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie 
.pdf, i winny być zoptymalizowane.” 

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 
„7a) Opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ) na budowie, który powinien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób wykonania robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub innego, któremu wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapisów pomiarów, a także wyciąganych wyników i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji inspektorowi nadzoru, 
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 



i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.” 

- pkt 25 otrzymuje brzmienie: 
„25) Wydanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji 
urządzeń wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej), atestów i certyfikatów materiałów 
i urządzeń oraz protokołów pomiarów skuteczności i sprawności technicznej 
urządzeń i instalacji, a także instrukcji obsługi i innych wytycznych dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania obiektu.” 

- po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: 
„25a) Dla każdego z dostarczonych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany 
dołączyć: 
a) odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - 
paszport techniczny, 
b) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje 
obsługi technicznej  w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także 
w PDF), 
c) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych 
w ciągu roku, jakie są zalecane przez producenta urządzenia w okresie 
trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie gwarancyjnym lub okresie 
rękojmi, 
d) dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, 
wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem 
seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia, 
e) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku 
polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją 
obowiązująca co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 
f) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich 
interwencji serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy 
muszą być wliczone w koszty usług serwisowych.” 

- po pkt 29 dodaje się dodaje się pkt 30-31 w brzmieniu: 
„30) Obowiązek serwisowania przez cały okres gwarancji wszelkich 
urządzeń włącznie z zapewnieniem niezbędnych materiałów 
eksploatacyjnych i serwisowych. 
31) Wykonanie szkoleń dla osób Zamawiającego, dotyczących obsługi 
urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę.”. 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac 
archeologicznych obciążają Wykonawcę.” 

c) dodaje się ust. 31 w brzmieniu: 
„8. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac 
archeologicznych obciążają Wykonawcę.” 
 



8) w § 12 w ust. 1: 
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) za każdy przypadek z osobna, skierowanie bez akceptacji Zamawiającego 
osoby innej niż wskazana w § 9 Umowy (lub zmienionej zgodnie 
z postanowieniami § 9 Umowy) - w wysokości 0,03% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień kierowania budową lub 
robotami budowlanymi przez taką osobę;” 

b) po pkt 6 wprowadza się pkt 6a w brzmieniu: 
„6a) za każdy przypadek z osobna, naruszenia porządku/stanu dróg dojazdowych 
w wysokości 0,001% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 
umowy;” 

c) w pkt 7 wyraz „0,03%” zastępuje się wyrazem „0,001%”, 
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) za każdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedłożenia w terminie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;” 

e) w pkt 10, 11, 12 oraz 14: 
- wyraz „0,03%” zastępuje się wyrazem „0,001%”, 
- wyrazy „wynagrodzenia brutto” zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto”, 
f) w pkt 13: 

- wyraz „10%” zastępuje się wyrazem „20%”, 
- wyrazy „wynagrodzenia brutto” zastępuje się wyrazami „wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto”, 
g) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) za nieprzedłożenie Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia wykonania 
umowy, w sytuacji określonej w § 16, karę umowną w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

9) w § 13 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „nie później niż 4 dni”. 
10) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie 
niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawca na własny koszt dokona odkrycia robót lub 
wykona odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 
2. Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru 
częściowego lub odbioru końcowego wykonanych robót, załączając potwierdzenie 
osiągnięcia gotowości podpisane przez Nadzór inwestorski. Skutki zaniechania tego 
obowiązku lub opóźnień będą obciążać Wykonawcę. Odbiory częściowe będą 
dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc. 
3. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru częściowego lub 
końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru częściowego oraz do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 



odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z tym, że żaden z tych terminów nie może być 
dłuższy niż 21 dni. 
4. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru częściowego Wykonawca skompletuje 
i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru częściowego, 
a w przypadku odbioru końcowego – dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami 
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacja geodezyjna, 
instrukcje technologiczne (w tym: schematy energetyczne i elektryczne, instrukcja 
obsługi maszyn i urządzeń), Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty wymagane Ustawą PB i Ustawą o wyrobach budowlanych, 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania 
lub opóźnień w przekazaniu dokumentów będą obciążać Wykonawcę. 
5. Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub 
usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wskazanym w protokole 
odbioru. 
6. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiór zostanie 
przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do 
procedury odbioru. 
7. Odbiór przed upływem okresu rękojmi robót oraz odbiór pogwarancyjny robót 
zostanie rozpoczęty w terminie 3 dni odpowiednio przed upływem okresu rękojmi lub 
gwarancji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o dacie rozpoczęcia 
odbioru. 
8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

11) dodaje się § 15a w brzmieniu: 
„§ 15a 
Gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną 

dokumentację projektową na okres od dnia jej przekazania do dnia wygaśnięcia 
odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji za wady robót 
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony 
w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne 
z obowiązującymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi 
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego i przepisami techniczno–
budowlanymi. Za wadę dokumentacji projektowej uważa się w szczególności 
wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do wady Inwestycji lub jej 
dowolnej części. 



3. W przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie 
ujawniono w trakcie przekazania, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty 
zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich 
egzemplarzach. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub 
odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia 
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

4. Okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania dokumentacji 
Projektowej do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu 
gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonawca ponosi na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym.” 

12) w § 16: 
a) skreśla się ust. 5 
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie i zatrzymania jej do 
czasu ustanowienia nowego zabezpieczenia. Z zatrzymanej kwoty Zamawiający 
uprawniony będzie potrącać kary umowne i inne należności.” 

13) w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania dalszych oświadczeń w tym 
zakresie, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności takich jak: oprogramowanie na potrzeby eksploatacji 
przedmiotu zamówienia, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy 
oraz broszury, zwanych dalej utworami;”. 

14) w § 20 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy ”– w takim wypadku nie może ulec zmianie 
wysokość wynagrodzenia netto”. 

3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalny wzór formularza oferty. Jest to 
przykładowy wzór i nie jest on do obowiązkowego stosowania. Wzór ma ułatwić 
przygotowanie i złożenie oferty.  

4. Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym 
Zamawiający, działając z podstawy prawnej art. 12 ust. 3 ustawy Pzp, przekazał w dniu 
27 czerwca 2016 roku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu w zakresie wynikającym ze zmiany SIWZ oraz zamieszcza informację o zmianach 
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 


