WIZP.271.12.2.2015

Kościerzyna, dnia 02.04.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem
integracyjnym na dworcu kolejowymi Pomorską Koleją Metropolitarną”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy w miejscach gdzie na Małej Dworcowej nie będzie chodnika należy wykonać utwardzone pobocze lub
wykonać humusowanie z obsianiem trawą jeśli tak prosimy o uzupełnienie w kosztorysie ofertowym
Zamawiający informuje, że przestrzenie pomiędzy krawężnikiem a ogrodzeniem należy uzupełnić humusem
i wyplantować. Cenę za wykonane roboty należy uwzględnić w cenie jednostkowej ustawienia krawężników.
2. W projekcie drogowym dot. ulicy Sędzickiego mowa jest o rozbiórce barier betonowych dł. 420 m nie została
ona uwzględniona w kosztorysie czy należy ją uwzględnić i czy na jej miejsce wykonać nową barierę
betonową?
Zamawiający informuje, że bariery drogowe na ul. Sędzickiego nie są przewidziane do rozbiórki i odtworzenia. Istniejąca
bariera pozostaje.
3. W projekcie drogowym dot. ulicy Sędzickiego na planie sytuacyjnym pomiędzy dwoma jezdniami jest
umocnienie nawierzchni otoczakami prosimy o określenie konstrukcji pobocza w tym miejscu oraz czy
zieleń znajdująca się w km 0+130 do 0+200 zostanie czy też będzie usunięta?
Zamawiający informuje, że przestrzenie pomiędzy jezdniami należy wykonać z otoczaków frakcji 2/4 grubości 10 cm. na
geowłókninie zapobiegającej rozrost zieleni. Rosnącą od km ok. 0+130 do km ok. 0+200 roślinność należy zachować.
4. W Szczegółowej specyfikacji technicznej w rozdziale D-10.02.01 dot. Schodów jako rodzaj materiałów do
wykonania zostały podane płyty betonowe natomiast w kosztorysie ofertowym jest pozycja 34 w której
mowa jest o kostce betonowej. Jaki materiał zastosować?
Zamawiający informuje, że schody należy wykonać z kostki betonowej.
5. Czy w związku z występowaniem ewentualnych robót dodatkowych Zamawiający wydłuży termin wykonania
całości robót o czas niezbędny na ich wykonanie?
Warunki zmian dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
6. W przedmiarach drogowych znajdują się również pozycje dotyczące sieci wod-kan. Ilości nie zgadzają się z
ilościami zawartymi w przedmiarach branży sanitarnej. Prosimy o informacje, czy pozycje znajdujące się w
obu kosztorysach (ich suma) wchodzą w zakres inwestycji.
Zamawiający informuje, że zakres sieci wod-kan określony w kosztorysach ofertowych branży drogowej odpowiada
projektowi branży drogowej, zakres określony w kosztorysach branży sanitarnej odpowiada projektom branży sanitarnej.
Są to różne zakresy.
7. Prosimy o informację, w którym miejscu należy wykonać wzmocnienie otoczakami (ul. Sędzickiego).
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 3.
8. Prosimy o wskazanie lokalizacji odwozu materiałów rozbiórkowych.
Materiały z rozbiórki należy wywieźć na odległość do 5 km. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana w czasie robót.
9. Prosimy o informację, czy zgodnie z przedmiarem nie należy wykonywać skropienia warstw niebitumicznych
(ul. 8 Marca).
Zamawiający informuje, że warstwy niebitumiczne należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową wg. SST D.04.03.01.
Cenę w/w robót należy ująć w pozycji wykonania podbudowy z kruszywa w kosztorysie ofertowym dla ul. 8 Marca.
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10. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma przykleić siatkę wzmacniającą (ul. Piechowskiego, odc. 1)
używając 0,2 kg/m2 emulsji C60B3ZM.
Siatkę wzmacniającą należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.26a.
11. Czy Zamawiający dla usprawnienia realizacji robót oraz zachowania bezpieczeństwa dopuszcza całkowite
zamknięcia odcinków remontowanych dla ruchu?
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 4 Opis Przedmiotu Zamówienia:
Należy założyć prowadzenie robót budowlanych „pod ruchem”. Nie jest możliwe wyłączenie z ruchu całego
przebudowywanego ciągu ulic. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robót i przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia. Po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca złoży
projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia przez Zarządzającego ruchem. Wykonawca musi zapewnić ciągły dojazd i dojście
do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach, na których będą prowadzone roboty budowlane.
12. Czy Zamawiający posiada wymagane prawem odpowiednie decyzje administracyjne ważne przez cały okres
trwania budowy?
Zgodnie z § 3 projektu umowy w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzje
administracyjne.
13. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej
załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty. W przypadku konieczności dokonania ich
przebudowy lub naprawy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w tym w projekcie umowy.
14. Prosimy o informację: zgodnie z zapisami siwz „przedmiot zamówienia” – nie obejmuje wykonania
dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami w projektach wykonawczych dla części drogowej należy:
„wykonać projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowej”. W związku z powyższym, czy należy
wykonać projekty kan. deszczowej i czy podane ilości w przedmiarach robót są prawidłowe?
W projektach branży drogowej zaprojektowano przebieg kanalizacji deszczowej i w kosztorysach ofertowych branży
drogowej podano prawidłowe ilości przewidziane do wykonania. Wykonawca musi jedynie doprojektować profile dla w/w
kanałów deszczowych ze studniami, przykanalikami i wpustami.
15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
wykonawcy.
Zgodnie z § 3 projektu umowy w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzje
administracyjne.
16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu
wydłużeniu.
Do kwestii udzielania zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp odnosi się § 7 ust. 5 pkt 5b)
wzoru umowy. Zamawiający nie może z góry zagwarantować wykonawcom, iż będzie udzielał takich zamówień; każdy
przypadek musi być badany indywidualnie i do udzielenia takiego zamówienia muszą zaistnieć przesłanki wymienione w
cytowanym przepisie.
17. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania
robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Do kwestii udzielania zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp odnosi się § 7 ust. 5 pkt 5b)
wzoru umowy. Zamawiający nie może z góry zagwarantować wykonawcom, iż będzie udzielał takich zamówień; każdy
przypadek musi być badany indywidualnie i do udzielenia takiego zamówienia muszą zaistnieć przesłanki wymienione w
cytowanym przepisie.
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18. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Kwestię braków w projektach wykonawczych lub przedmiarach zamawiający opisał w § 7 ust. 5 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b
projektu umowy.
Ad. 16-18
Pozostałe warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
19. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 1 ust. 4 prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na
ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający
udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od
wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej
sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić
będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Zamawiający informuje, że zobowiązanie do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia celu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 dotyczy wykonania wszelkich robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania.
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
Ponadto informuje się, że wykreśla się § 1 ust. 5 projektu umowy.
20. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 3 ust. 1 i 2 projektu
umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, a w dalszej kolejności
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w terminach
umożliwiających właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a skutki ewentualnych opóźnień
w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po spełnieniu przez Wykonawcę zapisów Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców pkt. 15
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY i pkt. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 projektu Umowy „W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy
dziennik budowy, decyzje administracyjne, dokumentację projektową w ilości 2 egzemplarzy. Przekazanie terenu
budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.”
Ponadto warunki zmiany dotyczące terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w tym w projekcie umowy.
21. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa i wynagrodzenie ryczałtowe, o których mowa w SIWZ –
Rozdział 1. Pkt. 10 oraz w Rozdziale 5. - projektu umowy § 5 ust. 6, pozostaje stała w zakresie robót ujętych w
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż
obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy
dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego
dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy
uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których
mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu
realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1
KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Cena obliczona w ofercie przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie zakresu robót określonych w
dokumentacji projektowej i STWiORB jest ceną ryczałtową w rozumieniu prawa cywilnego. Obejmować winna całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na
wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
b) koszty dojazdu, podatków.
c) koszty ubezpieczenia,
d) koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania tego
oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy oraz koszty zorganizowania objazdów
tymczasowych,
e) koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej,
f) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków,
g) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji,
h) koszty wykonania badań określonych w STWiORB.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy. Wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie
Ofertowym ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. Ceny określone
przez Wykonawcę winny uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Natomiast w § 6 ust. 1 projektu umowy mowa jest o formie i podstawie rozliczania wynagrodzenia określonego
w § 5 ust. 1 projektu umowy.
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
22. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 7 ust. 5 pytamy czy
Zmawiający uwzględni wniosek o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki:
a) w zakresie terminu realizacji umowy:
- opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;
- ujawnienie się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
- zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie;
- zmiany dokumentacji projektowej,
- ujawnienie się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych
b) w zakresie innych zmian:
- konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących
przepisów prawa;
- zmiana w kolejności robót określonej w harmonogramie,
- zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom?
Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek
uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zamawiający informuje, że jest świadom treści art. 144 ustawy Pzp i przewidział w SIWZ możliwość zmian umowy oraz określił
warunki tych zmian.
23. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 13 ust. 1 lit. a)
zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu poprzez zamianę wysokości kary z „0,2%” na „0,1%”.
Zamawiający informuje, że § 13 ust. 1 lit. a) projektu umowy otrzymuje brzmienie: „za przekroczenie końcowego terminu
wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.”
24. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 13 ust. 1 lit. d)
zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu poprzez zamianę wysokości kary z „20%” na „10%”.
Zamawiający nie zmienia zapisu.
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25. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 13 zwracamy się
z prośbą do Zamawiającego o dodanie ust. 5 o następującej treści: „Suma kar naliczonych przez daną Stronę
nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto”.
Zamawiający nie dodaje powyższego zapisu do projektu umowy.
26. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 14 ust. 6 wnosimy o
skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego opisanych tam zastrzeżeń do 7 dni, co znacznie
usprawni proces weryfikacji projektów umów podwykonawczych i wprowadzania podwykonawców na teren
budowy.
Zob. odpowiedź na pyt. 46.
27. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 16 ust. 5 pkt. 5)
prosimy o wyjaśnienie do jakiej „umowy wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót”
odnosi się Zamawiający i czemu wymaga jej przekazania przez Wykonawcę?
Operat kolaudacyjny ma zawierać umowę na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz
zmianami (aneksami) w trakcie realizacji robót. Może być to kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
28. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 17 ust. 2 pytamy czy
Zamawiający uwzględni prośbę o zmianę powyższego poprzez doprecyzowanie maksymalnej ilości
przeglądów (np. w skali roku)? Aktualnie zapis „na każde pisemne wezwanie Zamawiającego” oznacza brak
jakiegokolwiek limitu takich przeglądów i uniemożliwia prawidłowe oszacowanie ceny. Proponujemy dodanie
na końcu zdania słów: „ale łącznie nie więcej niż 4 razy w roku kalendarzowym”.
Zamawiający przewidział częstotliwość przeglądów w okresie gwarancji - 2 razy w roku. Ponadto zapis: „na każde
wezwanie Zamawiającego” dotyczy uczestniczenia Wykonawcy w przeglądach rozpisanych po usunięciu usterek oraz w
przeglądach na wezwanie Zamawiającego dotyczących nagłych przypadków, które skutkować muszą koniecznością
usunięcia usterki, wady w trybie pilnym, awaryjnym. Zamawiający nie zmienia zapisu.
29. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 17 ust. 5 pytamy, czy
Zamawiający uwzględni prośbę o zmianę treści powyższego w taki sposób, żeby przewidywał również
sytuacje, gdy z przyczyn technologicznych nie jest możliwe usunięcie wady w terminie 14 dni od zgłoszenia?
Proponujemy w istniejącym ustępie dopisać po słowach „14 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego” słowa „lub innym – dłuższym, wyznaczonym przez Zamawiającego, a uwzględniającym
techniczne możliwości (w przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa w terminie 14 dni)” pozostawiając resztę
dotychczasowego ustępu bez zmian.
Zamawiający wyraża zgodę, § 17 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym – dłuższym, wyznaczonym przez
Zamawiającego, a uwzględniającym techniczne możliwości (w przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa w terminie 14
dni), to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, jeśli Zamawiający
będzie żądał usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady lub na innej podstawie, koszty ich usuwania
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.”
30. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 2 ust. 6 pytamy czy
Zamawiający uwzględni prośbę o doprecyzowanie świadczenia wymaganego od Wykonawcy polegającego
na transporcie materiałów z rozbiórki poprzez określenie maksymalnej odległości takiego transportu np. od
terenu budowy jaką Wykonawca ma mieć uwzględnioną w cenie ryczałtowej? Aktualnie zapis sformułowano
w taki sposób, że uprawnia do wskazania dowolnego miejsca co uniemożliwia prawidłowe określenie
kosztów takiego transportu.
Materiały z rozbiórki należy wywieźć na odległość do 5 km. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana w czasie robót.
31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w formułując wymóg dotyczący kadry tj. „Posiada co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku
kierownika robót” ma na myśli lata czynne zawodowo.
32. Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie dysponowania wymaganą kadrą posiadającą minimum 5 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami należy w taki sposób opisać nabyte doświadczenie, aby
było możliwe wyliczenie okresu pełnienia przez daną osobę funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa
budowlanego zaś za niewystarczające Zamawiający uzna wpisanie w rubryce „doświadczenie” w formularzu
3.5 informacji typu: „5 lat doświadczenia zawodowego”.
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Ad. 31, 32
Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – Wykonawca winien potwierdzić, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponować osobami
zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym:
1. Kierownik budowy branży drogowej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 5 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności
2. Kierownik robót branży sanitarnej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 5 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności
3. Kierownik robót branży elektroenergetycznej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 5 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności.
Dopuszcza się łączenie stanowisk w przypadku posiadania przez jedną osobę uprawnień więcej niż jednej branży.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394).
33. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku polegania na potencjale podmiotów trzecich podmiot ten winien
uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca części robót.
Zamawiający stosuje przepis art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych i nie leży w jego kompetencjach
doprecyzowywanie lub zmiana przepisów ustawy.
34. W nawiązaniu do SIWZ rozdz.1. pkt. 2 prosimy o poprawienie numeru sprawy z „ZP 2/2015” na „ZP 12/2015”.
Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, która zostaje poprawiona. Sprawa oznaczona jest numerem ZP
12/2015.
35. Prosimy o potwierdzenie, że terminem realizacji Zamówienia do dnia 10.11.2015r jest data zgłoszenia
gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
Termin zakończenia robót budowlanych – 10.11.2015r. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o
zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru w tym terminie. § 3 ust. 1 projektu umowy dotyczy zakończenia robót
budowlanych. Roboty budowlane uważa się za zakończone w dniu, w którym zakończono wykonywanie wszystkich robót
koniecznych do zakończenia inwestycji, co musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
36. W nawiązaniu do SIWZ rozdz. 5, projektu umowy prosimy o zmianę z „Zawarta w dniu …2014” na „Zawarta w
dniu… 2015”.
Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, która zostaje poprawiona: „Zawarta w dniu ..… 2015”.
37. W nawiązaniu do projektu umowy § 4 ust. 2 prosimy o zmianę z „najpóźniej 3” na „najpóźniej 7 dni”.
Zamawiający nie zmienia zapisu.
38. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 13 ust. 1 lit. b), c), e),
f) zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu poprzez zamianę wysokości kar na „0,1% wartości
umowy”.
Zamawiający informuje, że § 13 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 %
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 16 ust. 10 na usuniecie wad”. Dla § 13 ust. 1 lit. c), e), f) Zamawiający nie zmienia zapisów.
39. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 16 ust.1. Prosimy o
zmianę z „ w terminie do 7 dni” na „ w terminie do 3 dni. Skrócenie czasu usprawni proces realizacji zadania.
Zamawiający nie zmienia zapisu.
40. W odniesieniu do projektu umowy zawartego w SIWZ w Rozdziale 5., a konkretnie do § 18 ust. 6. Pkt. 1),
prosimy o zmianę z „ w terminie trzech miesięcy” na „ w terminie 14 dni”. Termin realizacji jest zbyt krótki
aby Wykonawca mógł czekać trzy miesiące.
Zamawiający nie zmienia zapisu.
41. Prosimy o dopuszczenie możliwości składania Zamawiającemu projektów umów podwykonawczych na
roboty budowlane oraz projektów ich zmian drogą elektroniczną na wskazany uprzednio przez
Zamawiającego adres mailowy. Taki sposób kontaktu w znaczący sposób ułatwi Wykonawcy komunikację
z Zamawiającym a także przyczyni się do ochrony naszych zasobów naturalnych.
Zob. odpowiedź na pyt. 46.
42. W nawiązaniu do § 14 ustęp 1 prosimy o rezygnację z konieczności wykazywania konkretnego
podwykonawcy dla danego zakresu. O ile przed podpisaniem umowy z Zamawiającym nie ma wątpliwości co
do zakresu, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o tyle wskazanie konkretnego
podwykonawcy może okazać się problematyczne, chociażby z uwagi na możliwość wycofania się danego
podwykonawcy ze współpracy z Wykonawcą.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, gdyż jego zgoda na zawarcie umowy przez podwykonawcę
(lub dalszego podwykonawcę) musi być skonkretyzowana co do konkretnego przedsiębiorcy. Zmiana tego
podwykonawcy winna się odbyć zgodnie z procedurą opisaną w § 14.
43. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie w/w ustępu poprzez dodanie zapisu potwierdzającego, że dotyczy
on wskazania planowanych do podzlecenia prac „w zakresie robót budowlanych”.
Zob. odpowiedź na pyt. 46.
44. W nawiązaniu do § 14 ustęp 4 prosimy o skrócenie terminu na przedkładanie Zamawiającemu propozycji
dotyczących zaangażowania podwykonawców nie wymienionych w ofercie, z 7 dni na 3 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonania zleconych prac.
Zob. odpowiedź na pyt. 46.
45. W nawiązaniu do § 14 ustęp 6 prosimy o skrócenie terminu na zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i projektów jej zmian lub sprzeciwu do umowy z 14 dni na
7 dni.
Zob. odpowiedź na pyt. 46.
46. W nawiązaniu do przepisów ustawy PZP znowelizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż Zamawiający nie uwzględnił w specyfikacji
przepisów bezwzględnie obowiązujących, w tym przepisów art. 143 lit. b i d ustawy Pzp. Zwracamy się
zatem z prośbą o uwzględnienie.
Zamawiający zmienia treść § 14 projektu umowy na następującą:
„§ 14.
1. Strony – zgodnie z art. 647(1) § 1 kodeksu cywilnego ustalają, iż - roboty budowlane będące w zakresie umowy
Wykonawca wykona za pomocą niżej wymienionych podwykonawców w odpowiednio następujących zakresach:
a) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
b) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona osobiście.
3. Zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z
podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymaga wyrażenia na to zgody przez
Zamawiającego. Postanowienie to stosuje się również do umów o podwykonawstwo w zakresie robót
budowlanych, które zamierzają zawrzeć dalsi podwykonawcy.
4. Przed zawarciem umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, lub jej zmiany, nie później niż
14 dni przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności przez tego podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na placu budowy. Do powyższego zgłoszenia należy dołączyć:
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a) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
b) część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie lub projekcie zmiany (Zamawiający
zaleca przy tym, aby wskazano pozycje z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, które dotyczą robót
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy),
c) zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w
przypadku zgłoszenia dokonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (w przypadku, gdy
niniejsza umowa jest wykonywana przez wykonawców działających w ramach umowy konsorcjum albo
umowy spółki cywilnej – wymagana jest zgoda wyrażona przez wszystkich członków konsorcjum lub
członków spółki cywilnej).
Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenia określone w niniejszym ustępie wraz z załącznikami, były mu
doręczane pocztą elektroniczną na adres mailowy: ……………………………………
5. W przypadku, gdy niniejsza umowa jest wykonywana przez wykonawców działających w ramach umowy
konsorcjum albo umowy spółki cywilnej, i gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, nie zostało dokonane przez
lidera konsorcjum albo członka spółki cywilnej upoważnionego do koordynowania realizacji umowy, Zamawiający
informuje o otrzymanym zgłoszeniu odpowiednio lidera konsorcjum albo koordynatora realizacji umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, zgłasza pisemne zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) lub sprzeciw do umowy (jej zmiany), gdy ta umowa
lub jej zmiana:
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony przez art. 143b ust. 2 ustawy Pzp.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga
przedkładania umów o podwykonawstwo o wartości przekraczających 0,1 % wartości umowy.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę - na zasadach
określonych w art. 143c ustawy Pzp.
11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy
przypadek,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy
za każdy przypadek,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek.
12. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
zastrzeżonych w poprzednim ustępie.”
Ponadto Zamawiający do § 6 projektu umowy dodaje ust. 7 o treści następującej.
„7. Zapłata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzależniona od przedłożenia przez niego pisemnego
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane objęte zakresem tej faktury, jeśli Zamawiający zaakceptował zawartą przez
tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) umowę o podwykonawstwo, nawet jeśli tę akceptację wyraził w inny
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sposób niż pisemny. Wykonawca zamiast oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) może przedłożyć
inny nie budzący wątpliwości dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy). W przypadku, jeśli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest
jeszcze wymagalne, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu wymagalności
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedłożenia stosownych dowodów zapłaty. W
przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) lub innych
nie budzących wątpliwości dowodów zapłaty w terminie najpóźniej 7 dni po dacie wymagalności zapłaty
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiający wykonuje czynności określone w art. 143c ustawy Pzp.”
47. Branża sanitarna – ul. Sędzickiego. Prosimy o przekazanie projektu kanalizacji sanitarnej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego projekt kanalizacji sanitarnej ul. Sędzickiego.
48. Prosimy o doprecyzowanie informacji, o której mowa w projekcie drogowym dla ulicy Skarszewskiej
w zakresie dotyczącym przesadzania drzew (oprócz ogólnego zapisu wspominającego o potrzebie
przesadzenia - brak informacji o jakie drzewa chodzi , ich ilości, lokalizacji ).
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP.271.12.1.2015 pyt. 3. Dokładna lokalizacja posadzenia drzew zostanie wskazana
na etapie robót.
49. Legenda zamieszczona w planie sytuacyjnym - zawiera oprócz krzewów również drzewa do wycinki.
Prosimy o przekazanie aktualnego, prawomocnego zezwolenia na wycinkę krzewów i drzew oraz
sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań, które należy uwzględnić w cenie oferty i harmonogramie
robót. Zwracamy uwagę, że z dniem 1 marca rozpoczął się okres lęgowy ptaków i wycinki drzew i krzewów w
tym czasie należy przeprowadzać pod nadzorem ornitologa, a w przypadku stwierdzenia zasiedlonych
gniazd ptaków, wycinki są możliwe dopiero po wylocie młodych z gniazd.
Zamawiający informuje, że na planie sytuacyjnym 2.3 i 2.4 branży drogowej ul. Kaplicznej i Skarszewskiej zaznaczono
krzewy do wykarczowania. W rzeczywistości są to drzewa w wieku poniżej 10 lat, na które nie jest wymagane
pozwolenie na wycinkę. Wykonawca robót sam powinien ocenić, czy wycinka musi być przeprowadzona pod nadzorem
ornitologa.
50. W przypadku, gdy Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje aktualną decyzją zezwalającą na wycinkę
drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. ust. 1.
i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.), uzyskanie decyzji
zezwalającej na wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji oraz pokrycie
ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, a koszty z
tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających
się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.
Zgodnie z § 3 projektu umowy w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzje
administracyjne.
51. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt
gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie
wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie
decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po
stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o
potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży
termin realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków
chronionych.
52. W związku z odbywającym się przy ul. Ogrodowej handlem straganowym prosimy o informację czy
Zamawiający przewiduje ograniczenia Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych. Jeżeli tak to prosimy o
podanie dni i godzin przewidzianych dla handlujących.
Zamawiający informuje, że na czas robót budowlanych na ul. Ogrodowej handel straganowy nie będzie prowadzony
w pasie drogowym ul. Ogrodowej.
53. Prosimy o potwierdzenie czy na odcinkach gdzie należy wykonać jedynie remont nawierzchni poprzez
frezowanie oraz ułożenie warstwy ścieralnej z BA grubości 4cm należy uwzględnić również ustawienie
nowego krawężnika i odtworzenie chodników, które podczas prac mogą ulec zniszczeniu i degradacji.
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Zamawiający informuje, że należy wykonać krawężniki i chodniki wskazane w projekcie. Jeśli podczas prac
nawierzchniowych, Wykonawca zniszczy lub zdegraduje istniejące elementy ulic, będzie zobowiązany do ich naprawy, a koszt
powinien być ujęty w cenie jednostkowej remontu nawierzchni.
54. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podczas korytowania pod projektowaną konstrukcję jezdni,
chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych oraz zatok postojowych do Wykonawcy nie należą prace związane
z zabezpieczeniem kabli teletechnicznych.
Zamawiający informuje, że jeśli zajdzie taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sieci
teletechnicznej przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie robót.
55. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż do Wykonawcy Przedmiotu Zamówienia należy rozbiórka
istniejącej betonowej bariery drogowej w km 0+160 do km 0+590 w pasie rozdzielającym ul. Sędzickiego.
Zamawiający informuje, że bariera betonowa na ul. Sędzickiego nie jest przeznaczona do rozbiórki.

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 10.04.2015r. do godz.
10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
10.04.2015r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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