
 

 
Szczecin, dnia  15 października 2019 r.  

 
 

Nr sprawy : FW/ZP/3/2019 
 
 
Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla 

inwestycji – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie” 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. II 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 4 
1. We wzorze umowy w § 9 pkt 2 ppkt 1-3 jest zapis: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w następujących terminach:  

1) raport wstępny w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pierwszej faktury częściowej 

Wykonawcy Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowy od dnia zawarcia umowy,  

2) raporty okresowe będą sporządzane i składane najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc 

poprzedzający, 

3) raport końcowy zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy 

faktury końcowej sporządzonej przez Wykonawcę Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia zakończenia 

realizacji Inwestycji i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie jej prawidłowego użytkowania, 

w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie obiektu.” 

Prosimy o zmiany umowy w tych punktach kolejno: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w następujących terminach:  

1) raport wstępny w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy od Inwestora  kompletu dokumentów 

niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowy od dnia zawarcia umowy,  

2) raporty okresowe będą sporządzane i składane najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc 

poprzedzający, o ile Inwestor przekaże komplet dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu do końca 

miesiąca poprzedzającego raport, 

3) raport końcowy zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy od 

Inwestora kompletu dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia 

zakończenia realizacji Inwestycji i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie jej prawidłowego 

użytkowania, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie obiektu.” 

W przypadku niedostarczenia przez Inwestora dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje o tym Inwestora na piśmie i uzgodni z Inwestorem możliwy do wykonania zakres weryfikacji przebiegu 
Inwestycji oraz termin dostarczenia informacji. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 


