
6. Propozycja zmian w Subklauzuli 1.13 

 

Propozycja GDDKiA: 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność  

i Wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, 

nie jest Wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 

W podpunkcie (b) usunięto następującą treść: „chyba że zaniedbanie jest spowodowane 

niewykonaniem przez Zamawiającego postanowień Subklauzuli 2.2 [Pomoc]”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) oraz (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

 (c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania 

określone w Prawie budowlanym: 

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie 

projektowania, oraz 

(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie realizacji 

Robót.   

Usunięto całą treść akapitu drugiego, trzeciego i czwartego Subklauzuli 1.13. 

 

Propozycja Branży: 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność, 

możliwość wykorzystania w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji 

pozwalających na rozpoczęcie i realizację robót budowlanych oraz decyzji 

zamiennych do powyższych decyzji, jak również za jej wady. Zmiana uwarunkowań 

środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie wynikająca z wymogów 

wskazanych w Wymaganiach Zamawiającego lub nie związana ze zmianami 

środowiska nie jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 

W podpunkcie (b) usunięto następującą treść: „chyba że zaniedbanie jest spowodowane 

niewykonaniem przez Zamawiającego postanowień Subklauzuli 2.2 [Pomoc]”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) oraz (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 



 (c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania 

określone w Prawie budowlanym: 

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie 

projektowania, oraz 

(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie realizacji 

Robót.   

Usunięto całą treść akapitu drugiego, trzeciego i czwartego Subklauzuli 1.13. 

 


