7. Propozycja zmian w Subklauzuli 3.7
Propozycja GDDKiA:
Subklauzula 3.7 Uzgodnienie lub określenie
W Subklauzuli 3.7 wprowadza się następujące zmiany:
W drugim akapicie skreśla się słowo: „następująca” i zastępuje je treścią: „określona w
Subklauzuli 3.7.1 i 3.7.2”.
3.7.1 Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia
W Subklauzuli 3.7.1 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto treść pierwszego akapitu i zastąpiono go treścią:
Inżynier przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron wspólnie i/lub osobno i będzie
zachęcał do dyskusji między Stronami w celu osiągnięcia uzgodnienia. W przypadku
sprawy innej niż Roszczenie, Inżynier rozpocznie taką konsultację nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących
sprawy,
a w przypadku Roszczenia Inżynier rozpocznie taką konsultację nie później niż 14 dni od
daty otrzymania pełnego szczegółowego Roszczenia wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Inżyniera dokumentami. Jeżeli Inżynier nie zaproponował lub Strony nie uzgodniły
inaczej, Inżynier każdorazowo po przeprowadzonej konsultacji przekaże Stronom
protokół z konsultacji.
Skreśla się drugi i trzeci akapit Subklauzuli 3.7.1
3.7.2 Określenie Inżyniera
W Subklazuli 3.7.2 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie dodaje się następującą treść:
„W przypadku Roszczenia, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji ze
Stronami zgodnie z Subklauzulą 3.7.1 [Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia], lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję
określenia dla Roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celem uzyskania
pisemnego uzgodnienia Zamawiającego.
Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia
dla Roszczenia, podejmie decyzję dotyczącą Roszczenia, przekazując ją Inżynierowi wraz
z uzasadnieniem. W przypadku niekompletnej dokumentacji bądź potrzebnych pisemnych
informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub Wykonawcy
dalszych niezbędnych informacji w celu wydania decyzji dotyczącej Roszczenia.
Przedstawienie żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – dniowego
terminu do dnia przedstawienia żądanych przez Zamawiającego wszystkich dokumentów.
Termin ponownie rozpoczyna swój bieg, po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich
żądanych dokumentów.”
3.7.3 Terminy
W Subklauzuli 3.7.3. wprowadzono następujące zmiany:
Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.3. i zastąpiono ją treścią:
Inżynier da Powiadomienie o swoim określeniu:
w przypadku Roszczenia w terminie 7 dni od daty, w której Zamawiający uzgodni
propozycję określenia Inżyniera dla Roszczenia zgodnie z Subklazula 3.7.2 [Określenie
Inżyniera].
w przypadku innej sprawy niż roszczenie w terminie 42 dni lub w innym terminie
zaproponowanym przez Inżyniera i zaakceptowanym przez obie Strony, od daty
otrzymania wszystkich wymaganych przez Inżyniera dokumentów dotyczących sprawy.
3.7.4 Skutek uzgodnienia lub określenia

W Subklauzuli 3.7.4. wprowadzono następujące zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.7.4 skreśla się wyrazy: „Subklauzulą 21 [Spory i
arbitraż]” i zastępuje je treścią: „Klauzulą 21 [Roszczenia Zamawiającego i Rozstrzyganie
sporów]”.
W akapicie trzecim skreśla się wyrazy ”uzgodnieniu lub ustaleniu” i zastępuje wyrazem
„określeniu”.
W pierwszym zdaniu akapitu czwartego, skreśla się wyrazy „uzgodnienia lub”. W zdaniu
drugim akapitu czwartego skreśla się dwukrotnie wyrazy „uzgodnienie lub”.
Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Propozycja Branży:
Subklauzula 3.7 Uzgodnienie lub określenie
W Subklauzuli 3.7 wprowadza się następujące zmiany:
W drugim akapicie skreśla się słowo: „następująca” i zastępuje je treścią: „określona w
Subklauzuli 3.7.1 i 3.7.2”.
3.7.1 Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia
W Subklauzuli 3.7.1 wprowadza się następujące zmiany:
Usunięto treść pierwszego akapitu i zastąpiono go treścią:
Inżynier przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron wspólnie i/lub osobno i będzie
zachęcał do dyskusji między Stronami w celu osiągnięcia uzgodnienia. W przypadku
sprawy innej niż Roszczenie, Inżynier rozpocznie taką konsultację nie później niż w
terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów dotyczących sprawy, a w przypadku
Roszczenia Inżynier rozpocznie taką konsultację nie później niż 14 dni od daty
otrzymania pełnego szczegółowego Roszczenia. Jeżeli Inżynier nie zaproponował lub
Strony nie uzgodniły inaczej, Inżynier każdorazowo po przeprowadzonej konsultacji
przekaże Stronom protokół z konsultacji.
Skreśla się drugi i trzeci akapit Subklauzuli 3.7.1
3.7.2 Określenie Inżyniera
W Subklauzuli 3.7.2 wprowadza się następujące zmiany:
Po pierwszym akapicie dodaje się następującą treść:
„W przypadku Roszczenia, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji ze
Stronami zgodnie z Subklauzulą 3.7.1 [Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia], lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję
określenia dla Roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celem uzyskania
pisemnego uzgodnienia Zamawiającego.
Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia
dla Roszczenia, podejmie decyzję dotyczącą Roszczenia, przekazując ją Inżynierowi wraz
z uzasadnieniem. W przypadku niekompletnej dokumentacji bądź potrzebnych pisemnych
informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub Wykonawcy
dalszych niezbędnych informacji w celu wydania decyzji dotyczącej Roszczenia.
Przedstawienie żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – dniowego
terminu do dnia przedstawienia żądanych przez Zamawiającego wszystkich dokumentów.
Termin ponownie rozpoczyna swój bieg, po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich
żądanych dokumentów.”

3.7.3 Terminy
W Subklauzuli 3.7.3. wprowadzono następujące zmiany:
Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.3. i zastąpiono ją treścią:
Inżynier da Powiadomienie o swoim określeniu:
w przypadku Roszczenia w terminie 7 dni od daty, w której Zamawiający uzgodni
propozycję określenia Inżyniera dla Roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.7.2 [Określenie
Inżyniera].
w przypadku innej sprawy niż roszczenie w terminie 42 dni lub w innym terminie
zaproponowanym przez Inżyniera i zaakceptowanym przez obie Strony, od daty
otrzymania przez Inżyniera dokumentów dotyczących sprawy.
3.7.4 Skutek uzgodnienia lub określenia
W Subklauzuli 3.7.4. wprowadzono następujące zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.7.4 skreśla się wyrazy: „Subklauzulą 21 [Spory i
arbitraż]” i zastępuje je treścią: „Klauzulą 21 [Roszczenia Zamawiającego i Rozstrzyganie
sporów]”.
W akapicie trzecim skreśla się wyrazy ”uzgodnieniu lub ustaleniu” i zastępuje wyrazem
„określeniu”.
W pierwszym zdaniu akapitu czwartego, skreśla się wyrazy „uzgodnienia lub”. W zdaniu
drugim akapitu czwartego skreśla się dwukrotnie wyrazy „uzgodnienie lub”.
Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

