Powiatowy Zarząd Dróg
-A,-1 w Garwolinie
ZN
Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa
]

O]S-łr0

wo.ż42.1.ż0l5 l

Dot; czy ogloszenia o przetardu llieogralliczottego

45

wola Rębk;;;k^ai.
tla.

Przebudorła drogi polvlatoivej Nr l 3 l SW Wola Rębkou ska
ogłoszenie o przetargu został$ zanrieszczone
n, Bitlletl,nie Zatnorł lelt Ptlbliczllych
- nulnerogłoszerlia l5 ]47-]0l5 z dllia 04 0ż.ż0l5r,

-

Miętne

-

Stary Puznólv

\\'

fL

i"t.go 2015r.

km 4+420 + 9+800

]

]

W związku ze złożen|emprzez Wykonawcę pisemnego zap5Ąaltiado Specyfikacji Istotnych Warrrnków
Zan-rówienia na; Prze$udowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska - Miętne - Stary Puznów w
km 4+420 + 9+800 d{tyczących:

1.

Dotyczy Kadfy - Cry Zanawiający wymaga załączenia do oferly uprawnień wszystkich osób
wymienionyc[r w zalączniku ,,Potencjał Kadrowy", łącznie z operatorami maszyn? Czy, jedynie
uprawnienia i(ierowlrik robót skierowanego do wykonania zadania oraz czy kolumna pn. Opis
przebiegu pra]cy zawodowej i doświadczenia dotyczy wszystkich osób wskazanych w formularzu
czi jedyIrie klerorłnika robót?,
2, Zwiacamy si| o zrniallę postanowień urnowy i SIWZ dotyczących rozliczenia wyragrodzenia,
Zwracamy uŃugę, że Zatnawiający w sposób nieuprawniony dokorrał połączenia dwóclr
sposobów r|zliczerria clobierając elernenty dla siebie najkorzystniejsze i w efekcie
doprowadzaj{. ao sytuacji. rł, której Wykonawca nie ma mozliwościdostosowatria ceny
ofertowej dó rzeczywistyclr kosztów związarrych z realizacją przedmiottt zamólvienia.
Zalnawiijąc,l przyjrnując obmiarowy rodzaj wynagrodzenia wprowadził kr,votę maksYmalną
której prŹekrdczenie uzIlaje za niedopuszczalnę niezależnię od ilościkorriecznyclr do wYkonania,
czyli w rzec{ywistości rozwiązanie właściwedla ryczahu, Jednocześnie jako opis Przedmiotu
zamówienia iastosował przedmiar i kosztorys ślepyi rrniemozliwił Wykonawcom weryfikację
ilościrobót fPktycznie koniecznych do wykonania. Zwracamy uwagę, ze istotą wynagrodzenia
kosztorysow{go jest ustalenie wysokości r,rynagrodzenia ściślew oparciu o ilośó wykonanYch
robót, a zate]n wszelkie ograniczenia, clrarakterystycznę dla ryczałtu nie nrogą rnieó rrriejsca.
Zl,vracamy u.ł"agę, że to Zanalviający wskazuje ilośó robót w przedmiarze stanowiącyn częŚÓ
dokur-rreniacji poetargo*ej, a ztniany tych ilościprzez Wykonawców sąniemozliwe, a zateln nie
moze na *y(onu*"ów przerzucac ryzyka własnego, ewetltualnie nieprawidłowego Obliczenia
ilościrobót. Ż*.u.u,1y równiez uwagę! że w przypadku odmowy, Wykonawcy dla unikrrięcia
ryzyka,rlogą]zostać tyn zapisern znruszeni do podwyższania cen jednostkowych, co ostatecznie
może okazać się niekorzystne dla zamawiającego,
3. W przypadk{l odmo*y zmiany powyższego prosilny o potwierdzenie, ze w PrzYPadku, gdY
*ykonu*"u |toS"ią robót dojdzie do kwoty maksymalrrej, jest zwohliony z dalszej realizacji
pzedmiotu z[mówienia.
4. Prosinry o r{zygnację z za|<azu angazolvatria dalszych podr,vykonawców. Zwracal'lrY bOr,vienr
uwagę, iz pb,vizecllrlie spotlkalrą w procesie bLtdowlanyl praktyką jest posiłkowanie się
wsparciem dodat|<owych firrn lra częśćzakresów i urrienlożliwianie tego powodLrją istotrrą
komplikację ]całego procestl btrdowlanego i znacnlie ogranicza krąg podwykonawców, którYch
mozna ,uung|zo*uć, co z llwagi tla zmniejszoną konkurencję ma niewątpliwy wpływ na kosztY i
oferty.
tyln samyln denę'*rrelki.l
wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, żę zakaz udostępniania
5. Dla uchyle.,]ia
dokumentacj| projektowej osobom trzecim, o któryrn lnowa w pkt. 10,3 Ogólnyclr Warutlkórv
Umowy. niÓ] aoty"ry podwykonal,vców, jak równiez w odpowiedninr, wymaganyn zakresie
innym podriniototn zaallgażowanym przęz Wykorrawcę w realizację przedrniotowego

6.
7

.

prosimy o p§twierdzenie, ze coflrięcie akceptacji dla kierownika, o której mowa w Pkt. 17.2
ogólnych w{rurrków ulnowy nastąpić możę z uzasadnionych przyczyn, które zostaną wskazane.
pńsimy o p{t*ierdrenie. zó odpŃiedzialność o której mowa w pkt. 21 .5 Ogolnych warunków
unlowy ciaż{ w razie lliewłaściwegowykorrania robót,
]

]

]

B. Z lwagl

nu ]fukt,

iz umowa nie zawiera w tym zakresie uregulowati prosimy o

wskazanie

2 drri
terlrrinJw odbiorów robót zanika.jących i
liczone od zgioszer-ria Wykonawcy.
g, Prosimy o sk|ócenie terminu na odbiór koricowy z obecnych 30 dni na maksYmalnie l0 dni od
z gł o szeni a za|,oń czenl a.
10. Dla uchylenifi wątpliwości prosimy o jednoznaczne wskazanie, że wykonawca ponosi koszt
usunięcia *u]a * Óokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt.49.1 lit. b) Warunków
ogóhiych U{nowy tylko co do dokumentacji, którą sam przygotował w ramach przedmiotu
zalnówienia.
11. Zwracamy slę o potwierdzenie, że w przypadku polecenia zwiększer-ria ilościrobót, lub
wykorlania d{datkowej pracy, o któryclr mowa w pkt, 52.1 |it. a ic ogólnyclr warunkÓw LllTloWY,
zIniallie będzlie tllegala rowniez lllaksytnalna kwota wskazana w uInowie.
12. prosiInl,Ó obauni" w pkt. 55.1 ogólnyclr Warunków Umowy lit. f) w brzmieniu,,przedłuzenia
tenninu wyk$nania". Zwracamy uwagę, zę warunki ogólne przewidrrje w kilku postanowieniach
nlozliwośó ptlzedłużenia terminu wykonania z przyczyn ntezależrrych od WykorrawcY, a z drugiej
strony lrie'łegulują kwestii wynagrodzerria, Przedłużenie terminu wykonania wPĘwa na
zwiększenie bo ,t-nl" Wykorrawcy kosztów realizacji, a skoro przedłużenie nastąPi bez winY
wykonawcy,]lrie ma podstaw, aby ponosił on konsekwencje finansowe.
l3, prósinly o w$ro*adzlrrie fakturowania częściowego,w comiesięcznyclr przedzlałaclr czasowYclr,
Wplyrlie to Il[ korlkurencyjrlośćofen.
la. Nawiązując bo pkt,3.2 Śzczegółowych warunków ulTlowy, azy w związku z koniecznoŚcią
u"yrkuniu'ptzez Inzyniera ak&ptacjl Zanawiającego, w razie wykonania czYnnoŚci Przez
IrrŹyniera ĘrnienioĘ w ww. postanowienia Wykonawca ma zażądac wykazaniem się Przez
Inżyriera tak]ą akcepta cjąZamawiającego?
t5. Wykona*ca]*nio.kuj" Ó *prowadzenie katalogu dopuszczalnych zmian do umowY, m.in, o
niżei wvm ieIl iolle okoliczności;
a. i.oni."rn]os.i wprowadzenia zmian projektowycli lr"rb wystąpienia wad dokurner-rtacji
Lrlegającyclr zakryciLr. Wykonawca sugerrrje

]

b.

c.
d.
;.

projekto,{vej,

*yŚtąpi.]niu robót dodatkowych, zamiennyclr, uzupełniającyclr mających wpływ na
wykonarlie zamólvienia podstawowego,
oporni",]iu wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń Lrzgodnieri itP. lLlb odmowa
wydan a ww . z przy czy:1 ni ezawinion y ch pr zez Wykonawcę,
uótizia z]planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami,
i

]

f.

koIlieczr{ość ,r"alirowania jakiejkolwiek częścirobót przy zastosowaniu odmiennYclr
r ozlviązĄń teclrnicznych lub tęchnologicznyclr,
wystąpiInie niekorzystnyclr warunków atmosferycznych uniemożliwiającyclr Prowadzenie

s,

*strry,T,[nie robót lub powstanie przerw w pracaclr powstałych z przyczyn niezależrlych od

prac,
Stron.

l

łącznie 10o/o
16, prosirny o |stanowierrie górnego limitu kar umownyclr, np. nieprzekraczającego
wartości*y|rug.odrelria umownego, Pragniemy wskazaó, iż w przypadku braku ustanowienia
zaistnienia zdarzen dających podstawę do naliczania kar
takiego li,,,,lNtu"o.u, w przypadku
kara umowna będzie rażąco wygórowana lub
gdy
naliczona
u1rro,iny.1,, ] * przypadku
Wykonawcy przysługiwaó będzie prawo
Wykorrawcy,
ni"p.opo..idlralna dÓ'stopniizawinienia
kary unror,vnej jest bowienr
Miarkowanie
ząianlu rrri|rtowania kary l kar umownych,
stopnia naruszelria interestl
do
w
stosunkr,l
dópuszczalllb, gdy jest ona rażąco wygóror,vana
wierzyciela.]
uwagę, lZ Z
17. W rrawiązar{riu do projektu ulllowy w przedrniotowynr postępowantll ZwracalTly
drriem t stvdzriia zotąi. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie okreŚlerria tnomenttt Powstallia
obowiązku $odatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi, Zgodnie ze znrienionYm
art. l9a rrst']s pkt.3 lit a) ww, ustawy, tnomentetn powstania obowiązku podatkowego z tYtułrt
lub
realizowanyPh' przez Wnioskodaw"ę p.u" w rodzaju budowy, przebudowy, Inontazu
wystawienia
motnent
przepisu,
tego
Przez
rozbiórki ot]i"nÓ* budowlanych będzie, stosowtrie do
aw
Wvkorrawcd dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę,
lit.
a)
5
ust,
Pkt.3
prŹypadku, }dy.ezultaty prac prr"jnro*une będączęściowo, zgodnie zart.79a
w iwiązku' tr alt. 19ausi, 2 ustawy, |11onlęnt wystawienia faktury za częŚciowe rłykonanie Prac,
VAT
Jedllocześni!. zgodnie z aft. 1oo i ust, 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, faktr,rrę
lub
dostawY
usługi
wykonania
faktycznego
na|eży wyst[wiJnie późtiej niz do 30 dnia od dnia
,o*u.o*. n|io.ą" pod- u*ugę powyższe, stwierdzić należy, iz Wykonawcy mają bezwzględny
30 - go dnia od drria wykorrania usługi.
obowiązek
{rysia*ie,lia faktLrry VAT z chwilą upĘrvrr
'zatel]-l
na uwadze powyższe, jako mornent wykonania usług brrdowlanYch i budowlarroMając
*o,ńzo*y{h, który rodzi dla Wytonawcy obowiązek wystawienia faktury, należY PrzYjąĆ

na podstar,vie
faktyczne wy[onanie tyclr usług przez Wykonawcę, nie zaśprzejęcie tych usług
protokołów zdawczo-odbiorczyclr.

'W

zlviązku 4 tyn,l, ze przepiiy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązluącynl
(lliezaleZnie ód'tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT nrozna wystawić po
podpisaniu prltoroiu zdawczo _ odbiorczego, jednakze rrie później niz w ciągu:
;. :o ani' 6d zakończenia okresu rozńczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku

b.

częściowęgo wykonarl ia tlslugi.

30'dni oł"aniu wpisu do dłennika budowy przez klerownika budowy - oświadczenia o
zakończehia robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonyłvania robót będącYch
orzedmio]tem zamówien ia

dostosowania jej do
zakresie przyjęcia faktycznego

Tnformuiernv]zatem o konieczności dokonania zmiany projektu umowy

i

przepisów ustawy o VAT, w
bezwzgiędrlid ouo*iąrujących
"pŃstu\\ry
do wystawienia faktury. Zgodnie z obecnYm brzmienien'l
*utońniu tsługi .1u1o
postanowień ]u,ń*v Zamawiający przewidziŃ aż 30 dni na dokonanie odbioru (Pkt 46,7
mrt
bgólrlych w|rurlkow Umowy). zaś'w § 8 ust, 1 Urrrowy wskazał, że faktura będzie
30_dniowy
ze
upłynie
powodować,
mozę
r)li"kurv*urrh po odbiorze końcowym. Sytuacja taka
t"r*i,r, * ktd.y,n Wykonawca ma prawo i obowiązek wystawić fakturę v AT. Z uwagi na to, że
jest zobowiĘlanY,
są to przepis} terwzględnie obowiązujące do stosowania których Wykonawca
powsiała kon]iecznośó dostosowania zapisów łączącej Strony Umowy.
brznrieniu,
iednocześni"] irfo.11u;" my, iż w przypadku pozostawienia umowy w niezmienionYm
zgodnie z
robotY,
za
wykonane
YAT
faktrrr
wystawienia
Wykonaw.u ]uęari. Ź,rrurrony do
przepisów
obowiązujących
zbezwzględnie
prŹedstawion]ymi powyzej zasadami, a wynikającymi
poclatl<owyc|.

nawet w
18. Żwracanly si[ o usunięcie pkt. 64 ogólnycli Warunków Umowy. Nie ma podstaw, aby

prr}paaru ofistąpi"rria od umowy z przyazyn leżącyclr po stronie Wykonawcy, Zamawialący
WYkorrawcY za
,r.,oii u", dodatkiwego wynagrodzenta unlac materiały i urządzenla tymczasowe

swojąwłasn{ść.
zdanie o
Z,wiaZamv iie o uzupełnienie pkt. 63.3 ogóhrych Warurrków Umowy ostatnie
wykorrawcy
tymczasowych
i
urządzeń
postalrowien]e, Ze *yt orzystanie zapirecza, materiałów
prze, osobę {rzecią nastąpi za odpowiednim wynagrodzeniem,
Warunków umowy zastrzega sobie jednostronne
-'żO.Żanawiu;ą.j,, * pr.t. łl.z Szczegółowyclr
;;;,,i.r.,i.'lj" *yrr,a"r",,ia Wykórlawcy terminu na usurrięcie w'adY. ProsirnY o wProwadzenie
,ioro*n"l ,{niu"y do projektu umowy, stanowiącej iz termin na usullięcie wad uzgadniany
iż
u'rari" prr"1 sr.lny. w prrypadku biaku zgody na powyzsze, prosinry o potwierdzęl,tlę,
mozliwości
pod
uwagę
brał
będzie
wady
/
wad
usuniecie
na
Ż;;;"*;i;C *yrnucrując teilnin
będą
,..rl,roroeiiŹne i,runię"iu wady, w przypadku gdy do dokonania naprawy konieczrre
brał
każdorazowo
będzie
Zamawiający
.r".i"rirrn.d, e narzędzia, urządzenia bądźmatertŃy
naliczone
nie
będą
oo*nrr". pda u*ugi wyznaczając taki termin, a ewentualne kary umowne
ternrin.
Edy Zamawihią.y iyrnu"ry nierealny i niemozliwy do doc|rolvania
rra środowisko?
oddziaływania
ocena
wykonlłvana
była
przetargu
n. Ćłv alu p.r.!r,riótu
zgody na realizację
uwarunkowaniach
pńri,.n'
irodowiskowych
o
o lzałączenle decyzji
zz.
-wYrnagali ochronY
sprecyzowania
lub
zanrówienia
prr.Jriiwzi{cia obejniującej przedmiot
środowiskal[a etapie realizacji inwestycji.
nonnalnych brakuje-uivzględnionych odsadzęk na poszczególnyclr warstwacI-1
Ń;;;"k."iblr,
23.
k;"Śńk"vi,iv.6. Wykonanie w taiiej tecńnologii spowoduje łamanie się krawędzi. ProsimY o
p",*l..a#|, ,rv ódsadzki na poszczególnych warstwaclr mają być wykonane i załączerie
19.

szcze gółl k{nstrukcyj ne go
ż4, Czv rnateriah z rozbiórki należądo Zamar,viającego?
25. Prósilny o ,{ią.re,-,ie Projektu stałej organizacji ruchu
io. p.ori*u o rrlrauni" koloru kostki brLrkowej na clrodnikacl-r, wjazdach i zatokaclr autobusowYcl-t
Żl , crv zu,1,,a*|ają.y dopuszcza prowadzenie robót bitumicznych całą szerokościąjezdni?
2 B. Prosilny o zhlączenię szczegółów konstrukcyjnych
iÓ. j"r.i. rury n]ut"zy zastosow*ać pod zjazdami. W przedmiaraclr są uwzględnione rurY o ŚrednicY
3Ocln a na zbstawieniu o średnicy 40cm
robót,
30. W z,wiazkulzrozbiężnościami w ilościaclrrobót porniędzy przedmiarem a zestawieniem
przedmiaraclr
w
wskazane
ilości
ze
to
potwierdzenie,
do r.,oń.ń {anosi się przedmiar, prosimy o
tego,
są ilościalni] rutty"rr,l" koniecznymi do wykonania. Ma to istotne znaczenie w kontekŚcie
zaniżonych
w
sytuacji
które
ii zurou*lbjąri przewidział wynagrodzenie maksymalne,
przedlniaróiy",-,róze okarać się niewystarczające dla prawidłowego rozliczenia utnow},
]

]

]

]

]

]

]

W

przypadk| nie potwierdzenia powyzszego, prosimy

o

potwierdzenie, ze

w

przypadku

konieczności ]wykonania danyclr robót w ilościaclr większych niż w przedlniaraclr, nie będzie w
tal<iej sytrracji miało zastosowanie postanowienie o wynagrodzenitl Illaksymalnyln. nie llla
bowienr podstaw do obciążenia Wykonawcy odpowiedzialnością za nieprawidłowe
przygotowan przez Zamawi aj ącego przednriarów,

i 4 Ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień
I3r, poz. 907 zpoźll. zn)
Do Specyfikacji Isto ych Warunków Zamówi ęnia oraz na stronie internetowej Powiatowy Zarząd Dróg
nize_| wyszczególnione informacj e
w Garwolinie d
Na

pod

publiczrrych (Dz,IJ. z

ie art. 38 ust 1,2

:

ODPOWIEDZI
L Zamawiający nie wymaga zŃączenia do oferty uprawnień wszystkich osób wymienionych w
Kadrowy", Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 6.3,(5) Zamawiający \Ąrymaga załączntktl ,,Potencj
ze
oso
oświadczenia
, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia - posiadają wymagane
jeżeli
stawy nakładają obowiązek posiadania takiclr uprawnieti. Kolumna pn. Opis
uprawnienia,
przebiegu pracy zaw
2. Zamawiaiący nie

rozliczęnia wylagr
Wykonawca

3.

wej i doświadczenia dotyczy wszystkiclr osób wskazanych w fon-lrularzu.
ienia postanowieti umowy i SIWZ objętej przedmiotem zamówienia dotyczących

wiązany jest do zrealizowania całościprzedmiotu zamówienia. RozIiczenre

wynagrodzenia z Wy onawcą nastąpi zgodnie z § 3 pkt

1

i 2 umowy.

4, Zgodnie z zapl
- Ogólne warunki umowy 7 .5. - Podwykonawca nie może zlecić robót
wykonawcy.
innemu (dalszemu)
rozpoczęciem robót, po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy bezpłatnie jeden
5. Zamawiający
egzenplarz dokume rcji projektowej. Zakaz udostępniania dokumentacji projektowej osobom trzeciIn,
o którym mowa w p t 10.3 ogólnych r,varunków umowy nie dotyczy podwykonawców, jak równiez u,
odpowiednirn, wyma anym zakresie innych podmiotów zaangażowanych, przez Wykonawcę w realizacji
zamówienia. Doku ntac.ja projektowa zawsze rnoże być udostępniana osobom trzecim za zgodą
ZalnawiĄącego.
6. Potwięrdzamy, ze przypadek cofnięcia akceptacji dotyczy kierownika robót i moze nastąpić tylko z
uzasadnionych
, które będą wskazane, jeślitaka syłrracja zaistnieje.
wszelkie ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamyka,nia ruchu,
7. Wykonawca pon
8. Odbiór robót zani rjących lub rrlegających zakryciu Wykonawca powinien zgłosić niezwłocznie do
Inspektor Nadzoru powinien bez zwłoki dokonać odbioru tych robót, Powyzszy
Inspektora Nadzoru,
wykorrywania robót bez zbędrrych przestojów.
łość
ci
Ina
zapewrrió
zapis
9. Terrnin dokonania odbioru końcowego robót zostaje skrócony z 30 dni od daty zakończenia, na 14 dni
od daty zakończenia, zgodnie z zmianąSIWZ pkt. 46.6 i 46.1 OgóIllych Warunków Urnowy,
10, Potwierdzamy, ż Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad w dokumentacji projektowej, tylko co do
dokumentacji, którą ly sam przygotował.
ta wynagrodzęnia nie ulegnie zmianie. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia
1 1. Maksynralrra
ania dodatkowyclr prac.
ilościrobót lub wy
W sy,tuacji niemozl :i wcześniej do przewidzęnia ma zastosowanie pkt 53,2 ogólnych warunków
SIWZ

tlITloWy.
12. Zamawialący nie

73, Zamawiający z

ienia postanowień i zapisów zawaftych w pkt 55.1 Ogólnych warunków umowy.

nie z zapisem w SIWZ - Ogólne warunki umowy pkt 58. 1 - nie przewiduje
ykonawcę faktur częściowyclr na roboty objęte umową w cĄm okresie icll

wystawiania przez
realtzacji,
14. W przypadku w tpliwościze strony Wykonawcy, że |nżynier taką akceptację od Zamawiającego
uzyskał, Wykonawc może żądac od Inzyniera wykazania się w/w akceptacją,
15. Zamawiający n zmienia katalogtr dopuszczalnyclr zmian do umowy i zapisów za:wartych w SlWZ

objętej przedmiotem
16, Zamawtający r-rie zmienia postanowieli umowy i SlWZ objętej przedmiotem zarnówienia dotyczących
yclr.
wysokości kar u

|7, Zamawiający

;iada wiedzę

w zakresie

uregulowań ustalvy

o VAT

dotyczących określenia

molnentu powstanla obowiązku podatkowego dla rrsług budowlarrych i bLldowlano- montazowych.
Zapisy § 7. ust. l (a nie w § 8. .|ak wskazuje pytający) projektu umowy nie są sprzeczne z przepisarni

ustawyoVATwza

faktury po dokonany

ie terminu wystawienia faktury. Zapisy te odnoszą się do terminu otrzymania
odbiorze końcowym robót, a nie do terminu jej wystawienia. Termin

wystawienia faktur dl usług budowlarrych regulująprzepisy ań. 106 i ust. 3 pkt. 1 w związkuzaft.I9a
Zachowanie wymaganych przepisami prawa tenninów w zakresie
Llst.5pkt.3lit.au L*y o
z
wystawiania faktrrr n eZy do Wykonawcy . Zamawiający skrócił dokonanie odbioru końcowego robot
i
46.1
pkt,46,6
30 dni od daty zakot' ,zólia, na 14 dni od daty zakończenia, zgodnie zzmianąS]Wz
mowv.
Ogólnych Warurrków
Ogólnych Warunków Umowy, zgodnie
ł usunięcia pkt. 64
18. Zamawiający

vłr,

zzmianąSIWZ.
19.ZamawiĄący nie

pkt. 63,3 Ogólnych

ż0. Zamawiający

rri

ienia postanowień umowy i SIWZ obj ętej przedmiotem zamówienia dotyczącyclr
arunków Umowy.

znienia zapisu w pkt. 49.ż. Szczegółowych Warunków Umowy. Zwracaląc
żę wznaczając termin na usunięcie wad, Zamawiający zawsze uwzględnia

jednocześnie uwagę,
clrarakter i specyfikę bót koniecznych do wykonania.
:targu nie była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko.
21. Dla przedmiotu
ż2. Zamawia.jący
ą"ri decyzjĘ o środowiskowyclr uwarunkowaniaclr zgody na realizację
przedsięwzięcia zgod ie z zmianąSIWZ.
ierdza, że na poszczególnych warstwaclr konstrukcyjnych mają być wykonane
ż3. Zamawiający
roje normalne zgodnie z zmianąSIWZ.
odsadzki, dołączap
rki
należą do Zamawiającego.
zrozbi
Z|.MateriaĘ
projekt stałej organizacji ruchu zgodnie z zmianąSIWZ.
25. Zamawiający zał
i autobusowe ńają byó wykonane z kostki brukowej betonowej szare1,
26. Chodniki oraz
natomiast z.iazdy maj byó wykorrane z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,
j
ż7 . Zanawiający nie Jpvszcza prowadzen ia robót b iturnicznych całą szerokością ezdni.
zmianąslwz.
z
zgodnie
28. Zamawiający za za szczegoł konstrukcyjny korytek zelbetowyclr
,^niczone możliwościfinansowe zadania, zamalviający informuje, że rury pod
29. Zę względu na
ować o średnicy30 cm zgodnie zprzedmiarem robót,
zlazdaminaIeży za
przedmiarach ią ilościami faktycznie koniecznymi do wykonania. Załączniki w
30. Ilości wskazane
odno.rą się do całego projektu w km 4+093,48 + 9+800, natomiast rea|lzacja
projekcie budowan
inwestycji przewidz najest w km 4+420 + 9+800.
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Sprawę prowadzi:

Wanda Nowicka- Naczelnik Wydzial Ogólnego
i Zamówięri Publicznych
Tel. ż5 682żż15

