
5. Propozycja zmian definicji Wady 

 

Propozycja GDDKiA: 

 

1.1.101 Wada 

„Wada” oznacza każdy przejaw wykonania Przedmiotu Umowy lub jego  części niezgodnie 

z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami składającymi się na Kontrakt (o 

których mowa Akcie Umowy) oraz pozostałymi postanowieniami Kontraktu, 

obowiązującymi przepisami Prawa, normami technicznymi, a także z zasadami wiedzy 

technicznej; w tym również jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 

Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie powodujące: 

- niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

- niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym 

mowa w Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy]; 

- zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy; 

- usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również niespełnianie przez Przedmiot Umowy jakości i parametrów 

określonych w Gwarancji Jakości, a także wadę prawną. 

oraz zmiana z par. 1 Aktu Umowy: Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się 

do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą […]., zwanym dalej także jako 

Przedmiot Umowy. 

 

1.1.102 Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

 

1.1.103 Wada Nieistotna  

 „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę). 

 

 

Propozycja Branży: 

 

1.1.101 Wada 

„Wada” oznacza właściwości tkwiące w Robotach lub Dokumentach Wykonawcy 

powodujące niemożność używania lub korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

będące następstwem nienależytego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Kontraktu. „Wada” oznacza również niezgodność wykonania Robót lub Dokumentów 

Wykonawcy z Kontraktem powodującą obniżenie ich właściwości wskazanych w 

Kontrakcie. 

 

1.1.102 Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą niezdatność Robót lub Dokumentów 

Wykonawcy  do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających 

ich bezpieczną eksploatację. 

 

1.1.103 Wada Nieistotna  

– do wykreślenia w przypadku braku dokonania zmiany w Subklauzuli 7.5 [Wady i 

odrzucenie] 

 


