Swarzędz, dnia

13.02.2014r.

Nr pisma: BZP.271.3.2014-4
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym:
budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy
ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul.
Stawną ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie jaki jest planowany termin ukończenia i oddania do użytkowania inwestycji,
ponieważ Wzór Umowy wspomina datę 21.11.2015r., a ogłoszenie 31.01.2015.
Odpowiedź nr 1
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia przekazania nadzorowanych robót budowlanych do
dnia odbioru końcowego inwestycji i oddania jej do użytkowania, który nastąpi do dnia: 21.11.2014r.
(planowanego zakończenia nadzorowanych robót), ale może ulec zmianie w przypadku wcześniejszego
odbioru końcowego inwestycji i oddania do użytkowania lub w przypadku przedłużenia wykonywania
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzorem robót objęty jest także okres udzielonej gwarancji przez
Wykonawcę robót budowlanych. Okres gwarancyjny nadzorowanych robót liczony jest od daty odbioru
końcowego bez wad oraz usterek i wynosi co najmniej 60 miesięcy – zgodnie z gwarancją udzieloną przez
wykonawcę nadzorowanych robót budowlanych.
Zapytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc w § 4 ust. 2 pkt 1 Wzoru Umowy ,,1)
rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej w 2014 roku po zakończeniu,
odebraniu i uzyskaniu prawa do użytkowania nadzorowanego budynku” oraz o wyjaśnienie kiedy nastąpi
rozliczenie za wykonane usługi.
Odpowiedź nr 2
W §4 ust. 2 wzoru umowy zapis powinien brzmieć:
„1. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur wystawionych w 2014 roku po
zakończeniu, odebraniu robót budowlanych.
2. podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez Zamawiającego
będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych, zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego,
Inspektorów oraz Wykonawcę robót budowlanych.”
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 21 . 02 . 2014r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu,
parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 . 02 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

