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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.13.2013.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi w miejscowości Tuligłowy /koło Mikłasza! dz. nr 107 w

km 0+000 - 1+400

W dniu 25.03.2013 r. do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące przetargu na wykonanie

powyższego zadania, poniżej przedstawiam treść pytania oraz odpowiedzi na nie:

1. W związku z ustaleniem terminu zakończenia robót datą kalendarzową i możliwością

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w terminie umownym

oraz czyniąc zadość wymaganiom art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy

o wprowadzenie do SIWZ zapisów umożliwiających zmianę umowy w zakresie terminu

realizacji w następujących sytuacjach:

a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu

umowy,

b) w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

c) w przypadku braków, wad lub konieczności zmian w dokumentacji projektowej lub

innych dokumentów budowy,

d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

e) zawieszenia robót przez zamawiającego,

f) niesprzyjających warunków atmosferycznych,

g) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie

odpowiada wykonawca,

h) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy na

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z

okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i

nie jest przez niego zawiniona.

Odpowiedz: w przypadku powstania okoliczności niezależnych od wykonawcy tzn.

powstałych z winy zamawiającego lub tzw. siły wyższej (np. niekorzystne warunki

atmosferyczne) § 12 załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) zamawiający przewiduje

możliwość dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami w tym przesunięcia terminu

realizacji zamówienia.



2. Przedmiar robót poz. 6, kosztorys ofertowy poz. 6, projekt umowy § 2 pkt 6, SIWZ III

Opis przedmiotu zamówienia pkt 6, brzmią" Wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego AW lIS warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm ... ".

Prosimy o podanie poprawnego symbolu projektowanej mieszanki mineralno bitumicznej

oraz uwzględnienie zmiany w w/w dokumentach.

Odpowiedz: Kosztorys ofertowy poz. 6, przedmiar robót poz. 6, projekt umowy § 2 pkt 6,

SIWZ III, opis przedmiotu zamówienia, pkt 6, ma być" Wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szef. 3,05

m w km 0+000 - 1+400 + 61,5 m2 w ilości 4395,08 m2
".

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią

s~ecyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez

zmian.

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy


