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Swarzędz, dnia 06 . 02 . 2012r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie przy ul. Szkolnej, gmina Swarzędz”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
1) Zamawiający określił sposób płatności za wykonanie zadania tylko w dwóch transzach zgodnie z ptk 9
projektu umowy który brzmi:
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót, które stanowić będą
podstawę do wysławienia faktur częściowych. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie
dwóch faktur: faktury częściowej wystawionej i płatnej w 2012 roku o wartości 2500000,00 zł oraz
faktury końcowej wystawionej i płatnej w 2013 roku. Podstawą do rozliczenia z wykonawcą – w
przypadku wykonania robót przez podwykonawców - będzie dowód zapłaty podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia lub pisemne oświadczenie
podwykonawcy o otrzymaniu stosownego wynagrodzenia.
3. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich protokolarnym odbiorze, po
dostarczeniu zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót budowlanych.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość dokonania większej ilości płatności w roku 2012 na rzecz
Wykonawcy?
Odpowiedź
Zamawiający NIE dopuszcza.
Zapytanie nr 2
W przypadku braku zgody na ustanowienie większej ilości płatności częściowych przez Zamawiającego
zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności należnej
Wykonawcy od Zamawiającego na Bank udzielający kredytu w celu sfinansowania prac, celem
zabezpieczenia tak udzielonego kredytu? Czyli cy zamawiający umożliwia wprowadzenie Cesji na część
płatności należnej Wykonawcy za wykonane prace od Zamawiającego - której żąda Bank celem
ustanowienia własnego zabezpieczenia kredytu finansującego Wykonawcy prowadzenie robót do czasu
płatności przez Zamawiającego?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Zapytanie nr 3
Branża elektryczna. Proszę uprzejmie o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy opis systemu
monitoringu wizyjnego CCTV oraz o schemat ideowy systemu. Proszę o podanie parametrów kamer oraz
rejestratora lub o podanie przykładowego rozwiązania.
Odpowiedź nr 3
W załączeniu schemat instalacji CCTV – ZAŁACZNIK NR 1.

Zapytanie nr 4
Branża elektryczna. Czy okna oddymiające zostaną dostarczone wraz z odpowiednimi siłownikami, czy
oprócz ich zasilania w branży elektrycznej należy ująć również dostawę siłowników?

Odpowiedź nr 4
Koszt siłowników należy skalkulować w ofercie wraz z oknami.
Zapytanie nr 5
Pytania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej:
- proszę o podanie koloru, parametrów szkła, ilość komór profili PCV,
- czy pozycje O10, O11, O12 mają być na pewno oknami drewnianymi?
- w przypadku poz. O2, O3, O4 mechanizm otwierania z poziomu podłogi będzie miał tylko funkcję
uchylną, prosimy o potwierdzenie lub zmianę
- poz O2, 03, 04 będą wymagały montażu cięgna, elastycznego czy sztywnego?
- poz 08 okno podawcze - skrzydło tylko rozwierne?
- poz 013 czy można zaproponować ornament „żaluzja" ?
- proszę o podanie koloru, parametrów szkła, wymagania profili aluminiowych,
- przy poz, SS6 ma być zastosowany łącznik rurowy czy łącznik 90*?

- przy poz. SS9 brakuje wysokości, od której zaczyna się skos,
Odpowiedź nr 5
•całość podana w opisie
-Kolor biały, parametry okna max. U=1,7 i 1,8W/m²K
•O10-12 – tak – drewniane
•O2-4 -sztywne
•3-funkcja uchyłu + wypinanie do umycia
•O8 -Okno podawcze podnoszone do góry
•O13- nie
•Kolor stolarki aluminiowej biały np. RAL 9003, parametry jak podano w projekcie dla MB 45 i MB SR50
•SS6 –łącznik rurowy
•SS9 –wysokość zaznaczona na rysunku
Zapytanie nr 6
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie;
-na jaką odległość należy przewidzieć wywóz gruzu,
-jaki zastosować typ szyby zespolonej w oknie stałym 013,
-jakie przewidziano sterowanie żaluzją wewnętrzną ręczne czy elektryczne,
-jaki przewidziano kolor lamelek,
-w połaci dachu nie przewidziano paroizolacji - w kosztorysie brak podstawy wyceny oraz ilości,
-jak mocowane jest i do czego pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej na łączniku,
- brak membrany pod blachą tytanowo-cynkową,
-proszę o określenie budynku przeznaczonego do rozbiórki - czy jest to budynek murowany,
podpiwniczony, parterowy ze stropodachem czy dachem drewnianym,
-proszę o określenie zbiornika do rozbiórki.
Odpowiedź nr 6
•Przewidujemy wywóz gruzu na odległość około 4km.
•O13 –okno wewnętrzne –szyby zespolone bez wymagań izolacyjności termicznej,
•żaluzja wewnątrz komory, sterowanie ręczne,
•żaluzja biała.
•Proszę doliczyć koszt paroizolacji.
•Pokrycie łącznika wg opisu - papa termozgrzewalna dwuwarstwowa nie jak na rys. blacha
•Do rozbiórki przeznaczony jest śmietnik murowany na wys. ok.2m i zbiornik podziemny.
Zapytanie nr 7
„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany, jako naruszających równowagę stron umowy,
następujących zapisów zawartych w Rozdziale V SIWZ „Projekt umowy":
1.

§ 7 „Obowiązki Wykonawcy" ust. 1 lit. h „Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności
przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu
do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów”. Wykonawca pragnie
zauważyć, iż Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania przeprowadzenia przez
Wykonawcę badań jakościowych, które wchodzą, w zakres przedmiotu umowy. Wykonawca
natomiast zobowiązany jest badania przeprowadzić. Nie mniej jednak, jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia badań, okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne
z umową, wówczas koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku natomiast zgodności
jakości materiałów i wykonania robót z umową koszty badań przeprowadzonych przez
Wykonawcę na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pokryć sam Zamawiający. Tym samym
wnosimy o zmianę zapisów przywołanego paragrafu jako nieuprawnionego”.

Odp.: Zapisy zawarte w projekcie umowy maja na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego
oraz pełnią rolę dyscyplinującą co do zastosowanych przez Wykonawce materiałów zgodnie z
prawem budowlanym. Wobec tego to na Wykonawcy ciążyć ma ryzyko faktycznie zastosowanych
materiałów i ryzyko ich sprawdzenia przez Zamawiającego .
2.

„§3 „Termin wykonania umowy” ust. 4 „Termin zakończenia całości prac Strony ustalają zgodnie
do dnia 30 kwietnia 2013r." - dodać zapis „ z zastrzeżeniem postanowień pkt 13 SIWZ „Obowiązki
Zamawiającego" ppkt 13.5”.
Odp.:Zgodnie z art. 144. ustawy Prawo zamówien publicznych 1. Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.” Wobec
powyższego skoro w SIWZ przewidziane są okoliczności zmiany umowy, to w oparciu o ww
przepisy stanowić będą one podstawę do zmiany umowy w tym terminu jej zakończenia.

3.

„§16 „Kary umowne” - stanowiący wyłącznie o karach umownych obciążających Wykonawcę z
tytułu:
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
c) nieterminowe usunięcie wad i usterek,
d)wykonywanie robót przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego,
e)brak bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem prac,
f)nieusprawiedliwionej nieobecności przestawiciela Wykonawcy na naradzie,
g)naruszenia nakazu zachowania poufności.
Z uwagi na obowiązującą zasadę solidarnej odpowiedzialności stron umowy § 16 projektu umowy
winien zostać przez Zamawiającego uzupełniony o następujące zapisy: ,Zamawiający zapłaci
Wykonawcy następujące kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy za
każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż w sumie 15% wynagrodzenia brutto,
c) w przypadku naruszenia nakazu zachowania poufności, o którym mowa w § 15 umowy w
wysokości 20000,00 zł brutto za każdy przypadek naruszenia".
Treść j§ 16 ust. 1 narusza jednoznacznie zasady tworzenia stosunku prawnego przez strony
zawierające umowę wzajemną wynikające wprost z kodeksu cywilnego. Jest to nadużycie prawa
kształtowania treści umowy przez zamawiającego, a tym samym naruszenie:art. 353 ustawy
Kodeks Cywilny oraz sprzeczność z art. 5 KC. Tym samym więc z uwagi na obowiązującą zasadę
solidarnej odpowiedzialności oraz równości stron umowy wnosimy o uzupełnienie przywołanego §
16 projektu umowy o powyższe zapisy”.
Odp.: W zakresie propozycji naliczania kar w przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy , to
należy zwrócić uwagę na zapisy
§4 ust2 umowy, które zwalniają Wykonawcę od
odpowiedzialności w powyższej sytuacji. W zakresie rozszerzenia odpowiedzialności na
Zamawiającego naruszenia poufności w stosunku do pozyskanych informacji o takim
charakterze , zapisy takie są bezprzedmiotowe, albowiem Zamawiający jako Gmina zobowiązany
jest bezwzględnie do działania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
pod rygorem
odpowiedzialności przewidzianej w odrębnych przepisach.
Zapisy nie naruszają zasady swobody umów ani równości stron. Zgodnie z Wyrokiem z dnia 18
marca 2008 r.Sądu Najwyższego IV CSK 478/07. Z wyrażonej w art. 3531 k.c. zasady swobody
umów wynika przyzwolenie na faktyczną nierówność stron umowy. Nie ekwiwalentność sytuacji
prawnej stron umowy nie wymaga, więc co do zasady istnienia okoliczności, które by ją
usprawiedliwiały, skoro stanowi ona wyraz woli stron.
Obiektywnie niekorzystna dla jednej strony treść umowy zasługiwać będzie na negatywną ocenę
moralną, a w konsekwencji prowadzić do uznania umowy za sprzeczną z zasadami współżycia
społecznego w sytuacji, gdy do takiego ukształtowania stosunków umownych, który jest dla niej
w sposób widoczny krzywdzący, doszło przy świadomym lub tylko spowodowanym niedbalstwem,
wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej pozycji. Umowa zawarta przez stronę
działającą pod presją faktycznej przewagi kontrahenta nie może być, bowiem uznana za wyraz w
pełni swobodnej i rozważnie podjętej przez nią decyzji.
„Wykonawca pragnie ponadto zauważyć, iż Zamawiający, poprzez postanowienia projektu umowy
§16, daje wyraz niezwykle restrykcyjnego, krytycznego i podejrzliwego podejścia do wykonawcy
mającego realizować przedmiotowe zamówienie. Wykonawca natomiast składając ofertę
dotyczącą realizacji inwestycji i przystępując do zamówienia deklaruje ze swej strony rzetelność,

solidność, uczciwość, wiarygodność, należyty staranność, realizację robót zgodnie z zasadami
sztuki, wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisów ustawy Prawo budowlane.
W tym stanie rzeczy Wykonawca zwraca się o usunięcie z projektu umowy zapisów zawartych w
§16 ust. 1 lit e oraz lit. f „Projektu umowy" jako godzących w wiarygodność, odpowiedzialność i
dobre imię Wykonawcy”.
Odp.: Zapisy umowy nie naruszają ani dobrego imienia Wykonawcy
jego wiarygodności,
rzetelności itd. Zamawiający wydając środki publiczne musi wykazać daleko idącą ostrożność w
kryteriach Wykonawcy. Dopiero ziszczenie się wymienionych deklaracji pozwoli ocenić w tym
zakresie Wykonawcę.
„Wykonawca zwraca się ponadto o korektę zapisu zawartego w § 16 ust. 3, tj. zapisu, iż
„Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone w umowie
kary". Przywołany zapis narusza przesłankę art. 5 ustawy Kodeks cywilny, który jednoznacznie
stanowi, iż , „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z
ochrony". Ww. postanowienie winno przyjąć brzmienie „Stronom przysługuje prawo do
odszkodowania przekraczającego określone w umowie kary"”.
Odp.: ok
Zapytanie nr 8
Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1)Jakie jest zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej? Czy właściwe będzie jeżeli do wyceny
przyjmiemy podkład + farba nawierzchniowa łącznie 120mikronów?
2)Które konstrukcje stalowe mają być zabezpieczone ogniowo poprzez malowanie? Czy właściwe będzie
jeżeli do wyceny przyjmiemy zabezpieczenie ogniowe konstrukcji łącznika do EI 30, a w przypadku
konstrukcji stalowej budynku głównego tylko zabezpieczenie antykorozyjne?
3)Rysunek łącznika nie do końca odpowiada ilości stali wykazanej w zestawieniach stali i w przedmiarach.
Jakie ilości stali należy przyjąć do obliczeń?
4)W przedmiarze branży sanitarnej na przyłącze wodociągowe brak rozbiórki i odtworzenia nawierzchni
asfaltowej w ul. Szkolnej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za odbiór przyłącza przez Wodociągi.
Czy należy te roboty ująć w ofercie?
5)W przedmiarze robót elektrycznych są oprawy 4x14W natomiast w projekcie 4x18W - które należy
wycenić?
6)Jakiej wysokości słupy oraz jaki typ opraw należy wycenić w oświetleniu zewnętrznym?
7)Czy w instalacji antenowej należy wycenić anteny z masztem do odbioru sygnału telewizji naziemnej?
8)Prosimy o wskazanie typów kamer oraz typu rejestratora do cyfrowego zapisu obrazu w instalacji CCTV.
Odpowiedź nr 8
1.Zamawiający dopuszcza zaproponowane zabezpieczenie antykorozyjne.
2.Łącznik -„W pasie 4m od budynku szkoły konstrukcja malowana na REI60, , ściany z profili
pożarowych o odporności EI30 (słupki 105 mm –wraz z niezbędnym cofnięciem słupów zasadniczej
konstrukcji dla otrzymania równego lica całości. Dach od spodu płyty Rigips o odporności 60min.”
3.Ilość stali łącznika należy przyjąć wg projektu. W zastawieniu ilość jest przeskalowana 2x.
4.Jeżeli w kosztorysie nie jest umieszczona pozycja "rozebranie i odtworzenie nawierzchni" wykonawca
powinien ująć te roboty w swojej wycenie.
Pozostałe opłaty: za zajęcie pasa drogowego, odbiór itp, to opłaty administracyjne i ich nie umieszcza się w kosztorysie,
co nie zwalania wykonawcy od ujęcia ich w swoich kosztach.
5.Należy wycenić oprawy 4x14W
6.Oprawy zewnętrzne zgodnie z projektem. Słup o wysokości 4,0m z oprawą 100W typu parkowego.
7.Należy wycenić anteny wraz z masztem.
8.Schemat CCTV w załączeniu – ZAŁĄCZNIK NR 1.
Zapytanie nr 9
W związku z różnicami w ilości robót określonych w przedmiarze branży elektrycznej w odniesieniu do projektu technicznego
załączonego do SIWZ prosimy o potwierdzenie że podstawą do obliczenia ceny robót branży elektrycznej jest załączony do SIWZ
projekt techniczny.

Odpowiedź nr 9
Podstawą do obliczenia ceny jest projekt techniczny.

Zapytanie nr 10
Proszę o podanie informacji dotyczących słupków oświetleniowych tzn. wymiary oraz rodzaj materiału z którego mają być
wykonane.

Odpowiedź nr 10
Słupy stalowe, ocynkowane o wysokości 4,0m.

Zapytanie nr 11
Proszę o podanie charakterystyki zastosowanych opraw oświetleniowych.
Odpowiedź nr 11
Oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem i przedmiarem.
Zapytanie nr 12
Czy istnieje możliwość otrzymania zestawienia materiałów branży elektrycznej?
Odpowiedź nr 12
Zestawienie materiałów zgodnie z przedmiarem.
Zapytanie nr 13
W materiałach przetargowych występują sprzeczne opisy dotyczące ścian szklanych i fasad. Proszę o jednoznaczne podanie
materiału z którego mają być one wykonane.

Odpowiedź nr 13
Jak w projekcie –fasady MB SR50 i szklane ściany MB45
Zapytanie nr 14
W opisie technicznym do zagospodarowania terenu pkt 3 określono, że Teren obsadzony drzewami liściastymi (grab, brzoza,
jarzębina) i iglastymi (świerki, jodły, modrzewie). Przy chodnikach zagajniki z krzewów (zimozielonych - tuje, żywotniki, ponadto
berberys, forsycja) Pozostały teren pokryty trawą. Natomiast w przedmiarach poz. 260 i 261 są tylko podane odpowiednio ilości
drzew liściastych i iglastych bez uwzględnienia krzewów. Prosimy o podanie ilości poszczególnych gatunków roślin z podaniem
najważniejszych parametrów tj: (wiek roślin, obwód pnia lub korony, wysokość, nazwa rośliny itp.)
Odpowiedź nr 14
Istniejące krzewy nieuwzględnione w przedmiarach Zamawiający przesadzi we własnym zakresie.
Zapytanie nr 15
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej, do której odnosi się w wielu miejscach dokumentacja projektowa.
Odpowiedź nr 15
Dokumentacja geotechniczna w załączniku – ZAŁACZNIK NR 2 i 3.

Zapytanie nr 16
Obecnie na terenie boiska, w miejscu gdzie przewidziane jest wybudowanie budynku szkoły, znajduje się hałda piasku. Prosimy o
informację, czy hałdę należy usunąć i wywieźć do utylizacji oraz uwzględnić te czynności w ofercie ?
Odpowiedź nr 16
Hałda piachu zostanie usunięta na koszt Zamawiającego.

Zapytanie nr 17
Jak zostało rozwiązane przejście z łącznika do środka hali sportowej? Obecnie w tym miejscu w hali znajduje się okno.
Odpowiedź nr 17
W miejsce otworu okiennego zamontować drzwi minimum 90cm światło przejścia , jak można 120cm
Zapytanie nr 18
Co
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?

Odpowiedź nr 18
Urządzenia palcu zabaw kolidujące z projektowana zabudową należy zdemontować , oraz przetransportować na odległość do 10km
na miejsce wskazane przez zamawiającego.
Zapytanie nr 19
1)Proszę o podanie kolorystyki dla następujących elementów stolarki:
D1-D12
SS1-SS10
Fasad
2)Czy pozycja 172 przedmiaru dotycząca wykonania i montażu podokienników wewnętrznych uwzględnia następujące elementy :
O9,O10,O11,O12,O15,O16? Jeśli nie, to czy należy uwzględnić je w cenie?
3)Proszę o podanie szerokości szprosu międzyszybowego w poz. O1, O2, i O5

Odpowiedź nr 19
1.kolory opisano na rzucie podłóg
•fasady białe jak odpowiadano wcześniej RAL 9003
1.parapet uwzględnić w O15
2.szprosu nie ma, szklenie - jak system
Zapytanie nr 20
1. czy do oferty należy dołączyć kosztorysy? Jeśli tak, to w jakiej formie (skrócone, czy szczegółowe)? Czy można modyfikować
załączone do przetargu przedmiary, jeżeli pozycje i ilości obmiarowe w nich występujące są niezgodne z dokumentacją projektową?
2. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w formie edytowalnej (word).
3. Czy w ofercie należy wycenić zegar na wieży, jeśli tak to prosimy o podanie danych technicznych?
4.Czy w ofercie należy wycenić ławki na murze oporowym i ławki wolno stojące, jeśli tak to prosimy o
podanie ich rodzaju i ilości? Czy w zakresie zadania jest wykonanie nowych murów oporowych, czy są
to mury istniejące (ew. renowacja)?Prosimy o wskazanie ich na planie zagospodarowania terenu oraz
podanie parametrów technicznych.
5.Czy w wycenie należy uwzględnić koszty związane z wycinką drzew, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i ilości drzew do
usunięcia? Czy posiadają Państwo pozwolenie na wycinkę w/w drzew, jeżeli jest takie wymagane? Kto ponosi ewentualne koszty
opłat urzędowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew?
6.Czy w ofercie należy wycenić 100 szt. drzew liściastych, 50 szt. drzew iglastych i 9764,40m2 obsiania trawą zgodnie z
przedmiarem? Brak projektu zieleni. Prosimy o sprecyzowanie ilości poszczególnych gatunków drzew? Ponadto przy chodnikach
projektuje się zagajniki z krzewów, prosimy o sprecyzowanie ilości poszczególnych gatunków krzewów.
7.Czy w ofercie należy wycenić roboty związane z pielęgnacją zieleni, jeśli tak to prosimy o określenie ich zakresu i okresu trwania?
8.Z jakiego materiału mają być wykonane 4 szt. donic na roślinność?
9.Czy należy wycenić wykonanie wydzielonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych? Jeśli tak, to prosimy o załączenie
projektu i szczegółowych danych..
Odpowiedź nr 20
1.Kosztorysy do oferty nie są wymagane.
2.Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w formie edytowalnej.
3.Zegar synchronizowany drogą radiową według atomowego wzorca czasu -DCF.

Zegary o konstrukcji mechanicznej sterowanej przez wyspecjalizowany komputer. Zegar bezobsługowy,
- wykonany są z materiałów nierdzewnych i odpornych na ścieranie (brąz, stal, nierdzewna, poliamidy),
- nie wymaga smarowania
- nie posiada żadnych pracujących styków elektrycznych,
- dają efekt płynnego przesuwu wskazówek,
- posiadają zasilanie awaryjne z układem automatycznego ładowania akumulatorów (gdyby zegar nie
został wyposażony w zasilanie awaryjne, wówczas po przerwie w zasilaniu zegar samoczynnie się
nastawia, ponieważ brak zasilania, nie powoduje utraty informacji o upływającym czasie),
- mechanizm wyposażony są w optyczny układ kontroli pozycji wskazówek,
- komputer sterujący pracą mechanizmu ma wykrywać błędne ustawienie wskazówek, np. na skutek
uszkodzenia mechanizmu lub przeciążenia wskazówki. ( komputer samoczynnie dokonuje korekty),
- moment napędowy wskazówek ustawiany programowo, maksymalnie do 20Nm,
- z akumulatorami zasilania awaryjnego do ciągłej pracy w zakresie temperatur od -25 do +50°C,
- mechanizm z programowaniem wyjścia innych urządzeń ( oświetlenie),
4.Projekt architektoniczny nie obejmuje ławek.
5.W wycenie należy uwzględnić koszty związane z wycinką drzew. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie inwestycji tj. 1 klon, 10 robinii akacjowych,
10 lip. Koszty opłat związanych z wycinką drzew ponosi Zamawiający.
6.W ofercie nie należy uwzględniać nowych nasadzeń. Zagospodarowanie ternu nową zielenią pozostaje po
stronie Zamawiającego.
7.W ofercie nie wyceniać pielęgnacji zieleni.
8.Donice z cegły klinkierowej.
9.Jest to utwardzone miejsce jak parking (kostka)

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 13 . 02 . 2012r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi
dnia 13 . 02 . 2012r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

W załączeniu :
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

