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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu.”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Czy  Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  rozwiązań  równoważnych  do  rozwiązań  wskazanych  w
dokumentacji  projektowej,  które  jednak  będą  się  od  siebie  różniły  w  niektórych  szczegółach
wynikających z technologii ich wykonania?
Odpowiedź nr 1
Do realizacji zadania należy zastosować materiały zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zapytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia w przypadku gdyby z przyczyn technologicznych
uzasadnionym było zwiększenie ilości obrzeży betonowych?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia.

Zapytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykazania osoby posiadającej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej na rzecz osoby posiadającej uprawnienia
budowlane  w  specjalności  drogowej?  Uprawnienia  drogowe  są  bardziej  na  miejscu  ze  względu  na
przedmiot zamówienia.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób pełniących funkcje na budowie.

Rozdział 1 pkt 4.1.c) SIWZ otrzymuje nową treść :

„dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
dysponują osobami posiadającymi uprawnienia:
- kierownika  budowy  –  osoba  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity DzU. z 2013r., poz. 1409) oraz minimum 4-letni staż pracy na
stanowisku kierownika budowy;
oraz

– kierownika  robót  –  osoba  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994  r.  -  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  DzU.  z  2013r.,  poz.  1409)  w  zakresie  sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych.

Zamawiający zmienia również termin realizacji zamówienia a poniżej wskazane punkty otrzymują nową 
treść:
1. Punkt VII SIWZ – Termin realizacji zamówienia
- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
- Termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu podpisania umowy.
- Termin zakończenia całości robót budowlanych do dnia 01.07.2016r.
- Termin ostatecznego odbioru całości robót do dnia 29.07.2016r.
2. Rozdział 4 pkt 3  OFERTA 
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni podpisania umowy.
- Termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu podpisania umowy.
- Termin zakończenia całości robót budowlanych do dnia 01.07.2016r.



- Termin ostatecznego odbioru całości robót do dnia 29.07.2016r.
3. Rozdział 5 § 3 ust 3 i 4 - Termin wykonania umowy
- Termin rozpoczęcia robót ustala na dzień udzielenia zamówienia. Termin zakończenia całości robót 
budowlanych ustala się do dnia 01.07.2016 roku - 
- Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – ostateczny odbiór robót budowlanych nastąpi do 
dnia 29.07.2016 roku.
4. Rozdział 5 § 4 ust 1  - Przekazanie terenu budowy
Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od dnia 
udzielenia zamówienia. 

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 23.03.2015r.  do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu,
parter). Otwarcie ofert nastąpi  dnia 23.03.2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawców  do  wprowadzenia  stosownych  zmian  w  składanych  ofertach
przetargowych.

.......................................

  (podpis Kierownika Jednostki)


