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Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego
na :

Roboty budowlane dla Projektu pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu :
Pyt.1.
Jaki charakter ma wynagrodzenie za roboty ?
Odp. 1
Wynagrodzenie za roboty ma charakter obmiarowy.
Pyt. 2.
Prosimy o uzupełnienie pkt. 19.7) IDW oraz kl. 22.3 (vii) Warunków Szczególnych o kl. 1.9, 13.7,
które zostały tam pominięte, pomimo iż nie zostały wykreślone z Warunków Ogólnych.
Odp. 2
W pkt. 19.7) IDW oraz kl. 22.3 (vii) Warunków Szczególnych dopisuje się : „kl. 1.9 i 13.7”.
Zamawiający ponadto dokonuje następujących zmian :
W pkt. 19.7) IDW oraz kl. 22.3 (vii) Warunków Szczególnych wykreśla się „kl. 11.7”.
W pkt. 19 IDW usuwa się ppkt. 11 i analogicznie w kl. 22.3 Warunków Szczególnych usuwa się
ppkt. (xi).
Pyt. 3.
Prosimy o wykreślenie w kl. 1.1.6.1 Warunków Szczególnych słów „... w tym projekty
wykonawcze....”, jako że zgodnie z warunkami Czerwony FIDIC cała dokumentacja projektowa jest
po stronie Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o doprecyzowanie o jaki zakres projektów
wykonawczych chodzi.
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Odp. 3.
Warunki

Kontraktowe

przewidują

dokumentację

Wykonawcy

wg

wymagań

określonych

w STWIORB część ogólna oraz w zapisach kontraktowych np. rysunki warsztatowe polecone przez
Inżyniera.
Pyt. 4.
Czy Zamawiający posiada prawa zależne do dokumentacji projektowej i czy przekaże je
Wykonawcy

nieodpłatnie

w

razie

konieczności

wykonania

przez

Wykonawcę

projektów

wykonawczych ?
Odp. 4.
Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie dokumentacji projektowej, lecz robót budowlanych
na podstawie sporządzonej i przekazanej przez Zamawiającego wykonawcom dokumentacji
projektowej. Wykonawca w ramach ceny oferty musi wykonać dokumentacje powykonawczą.
Ewentualne zmiany projektu budowlanego mogą nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy - Prawo
budowlane.
Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuję
następującej zmiany treści SIWZ :
Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
Pkt. 19. Wzór umowy ( Kontraktu).
Ppkt. 7) otrzymuje brzmienie :
„zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach w szczególności określonych w Klauzuli :
1.9, 2.1, 2.5, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.8, 13.7, 17.4, 19.4”.
Usuwa się Ppkt. 11) w brzmieniu ;
„zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie”.
Umowa (Kontrakt).
Warunki szczególne Klauzula 22 Klauzule końcowe
W Kl. 22.3 Warunków Szczególnych wprowadza się następujące zmiany :
ppkt (vii) otrzymuje brzmienie :
„zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach w szczególności określonych w Klauzuli :
1.9, 2.1, 2.5, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.8, 13.7, 17.4, 19.4”.
Usuwa się ppkt (xi) w brzmieniu :
„zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie”.
Proszę o uwzględnienie wszystkich zmian treści SIWZ w przygotowywanej ofercie
przetargowej.
Burmistrz Krotoszyna
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