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VIOdpowiedzi na pytania dotyczace zapisow SIWZ

Dot.: przetargu nieograniczonego na realizacje zamowienia pn: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej Boikow-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 (Etap II - od km 1+122 do km
1+798 wraz z przebudowq do parametrow zjazdu publicznego istniejqcego zjazdu na drogq
krajowq nr 45 )

1. Wykonawca zwraca sie z prosba. o obnizenie wysokosci naliczanych kar umownych

wskazanych w umowie oraz wskazanie, ze l$czna suma kar umownych naliczonych

Wykonawcy nie moze przekroczyc 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy,

Odpowiedz: Zamawiaja,cy nie wyraza zgody

2. Wykonawca zwraca sie z prosb^ o wyrazenie przez Zamawiajqcego zgody na wystawienie

miesiecznych faktur czesciowych do 90% wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy,

ba.dz ptatnosc zaliczkowa,. Ze wzgledu na znaczng. odlegtosc terminu wykonania robot,

roztozenie ptatnosci naleznych Wykonawcy na 2 faktury, wydaje sie nieuzasadnione.

Wprowadzenie mozliwosci rozliczeh czesciowych sprawi natomiast, ze Wykonawca

uzyskiwalby wynagrodzenie jedynie za czesc faktycznie wykonanych w danym miesia,cu

robot, a ostateczne rozliczenie robot mialoby miejsce dopiero po wykonaniu calosci

przedmiotu umowy.

Odpowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody

3. Wykonawca wnosi o zmiane zapisow Rozdziafu VI pkt.1 ppkt. 2)c.1) oraz 2)c.2) SIWZ w

ten sposob, by dopuscic mozliwosc powotywania si? przez Wykonawce na robote

polegaj^c^ na przebudowie drogi. a przypadku kierownika budowy na doswiadczeniu takze

przy dwoch robotach polegajqcych na przebudowie drogi, przy zachowaniu pozostaiych

parametrow i warunkow okreslonych przez Zamawiaj^cego w tym zakresie. Wykonawca

podkresla, ze podmiot posiadaj^cy doswiadczenie w wykonaniu przebudowy drogi

(podobnie jak kierownik budowy nadzoruja.cy i kieruj^cy przebudowa. drogi), przy

zachowaniu wartosci wykonanych robot, z pewnosci^ posiada wiedz? i doswiadczenie dla

wykonania robot objetych przedmiotem zamowienia

Odpowiedz: ZamawiQajacy wyraza zgod^ i tym samym wprowadza zmiany w Rozdziale VI

pkt.1 ppkt 2c.1 oraz w 2) c.2.

4. Wykonawca wnosi o zmiane zapisow Rozdziahj XVII SIWZ poprzez obnizenie wysokosci

koniecznego do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do poziomu 5%

zaoferowanej ceny brutto.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy podtrzymuje zapis w Rozdziale XVII SIWZ



5, Wykonawca wnosi ponadto. ze podstawa, do wystawienia FV bedzie protokot odbioru (czy

to koricowego, czy to cz^sciowego), w ktorym dopuszczalne jest wskazanie na

wady/usterki wymagaj^ce usuniecia wraz z podaniem terminu ich usuniecia.

Odpowiedz. Zamawiaj^cy podtrzymuje dotychczasowe wymagania- zapisy SIWZ

6. W nawiazaniu do zapisow STWiOR D~M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Dokumenty do

odbioru ostatecznego pkt. 8.4.2. oraz pkt. 8.5. (dot. zjazdu), Wykonawca wnosi o

wyrazenie zgody, aby do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozyt Zamawiaja,cemu

oswiadczenie geodety o ziozeniu w odpowiednim osrodku geodezyjno-kartograficznym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej celem zatwierdzenia, natomiast zatwierdzona.

inwentaryzacje geodezyjn^ powykonawcz^ Wykonawca przedtozyf Zamawiaj^cemu

niezwtocznie po jej zatwierdzeniu.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy wyraza zgod§ na oswiadczenie geodety
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