ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Budowa budynku wielorodzinnego z 42 mieszkaniami
przy ul. Pasteura w Malborku” ZP-01/2019
PYTANIE NR 1
Proszę o zmianę zapisu § 16 ust. 2 Umowy na następujący:
„Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na wybudowany budynek, zagospodarowanie terenu,
pozostałe roboty, elementy budynku, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca udziela gwarancji producenta na wszelkie urządzenia i wyposażenie zgodnie z
przekazanymi dla Zamawiającego kartami gwarancyjnymi.”
Odpowiedź:
Ustęp 2 § 16 zostaje zmieniony na następujący:
„Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na wybudowany budynek, zagospodarowanie
terenu, pozostałe roboty, elementy budynku, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na wszelkie urządzenia i wyposażenie nie niższej niż
gwarancje producentów. Przed odbiorem inwestycji przekaże Zamawiającemu zestawienie
urządzeń i wyposażenia z ich terminami gwarancji wraz z kartami gwarancyjnymi.”
PYTANIE NR 2
Proszę o zmianę zapisu § 16 ust. 4 Umowy na następujący:
„Na żądanie Zamawiającego, w ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał przeglądu i
regulacji stolarki okiennej zgodnie z przekazanymi dla Zamawiającego kartami gwarancyjnymi.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w przeglądach gwarancyjnych
przedmiotu Umowy.”
Odpowiedź:
Ustęp 4 § 16 zostaje zmieniony na następujący:
„Na żądanie Zamawiającego, w ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał przeglądu i
regulacji stolarki okiennej zgodnie z przekazanymi dla Zamawiającego kartami gwarancyjnymi.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w przeglądach gwarancyjnych
przedmiotu Umowy.”

PYTANIE NR 3
Proszę o dopisanie w § 16 ust. 8 Umowy następujący zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest zamontować urządzenie zamienne lub zamienną część urządzenia ,
jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni roboczych, licząc od dnia demontażu urządzenia.”
Odpowiedź:
Ustęp 8 § 16 zostaje zmieniony na następujący:
Wykonawca zobowiązany jest zamontować urządzenie zamienne lub zamienną część urządzenia
, jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 3 dni roboczych, licząc od dnia demontażu urządzenia.”

PYTANIE NR 4
Proszę o zmianę zapisu § 16 ust. 11 Umowy na następujący:
„Nie usunięcie wad, niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów ustalonych dla ich usunięcia lub
usunięcie wady w sposób nienależyty, uprawnia Zamawiającego, do usunięcia wad zastępczo,
finansując to ze środków zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zachowując jednocześnie
prawo do kary umownej.
Odpowiedź:
Ustęp 11 § 16 zostaje zmieniony na następujący:
„Nie usunięcie wad, niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów ustalonych dla ich usunięcia
lub usunięcie wady w sposób nienależyty, uprawnia Zamawiającego, do usunięcia wad
zastępczo, finansując to ze środków zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zachowując
jednocześnie prawo do kary umownej.”
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