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Wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu
Strona internetowa Zamawiaj cego

Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac
podczyszczeniowych (czerpalno – refulacyjnych) w Bazie Zwalczania Zanieczyszcze
w winouj ciu,  znak post powania: NZ-NT/PN/I/14/12.

Zmiana tre ci SIWZ, zmiana terminu realizacji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz.759 z pó n. zm.), Zamawiaj cy informuje, i  w niniejszym przetargu wp yn y od
Wykonawcy zapytania, które w pi mie wykonawcy zamieszczone zosta y w za czeniu. Poni ej
odpowiedzi Zamawiaj cego:

Ad. 1. Tak, roboty okre lone w przedmiocie zamówienia s  robotami podczyszczeniowymi do
projektowanej g boko ci – 4,5 m.

Ad. 2. Zamawiaj cy nie dokona  zg oszenia robót.

Ad. 3. Decyzja nale y do wykonawcy.

Ad.4 . Zamawiaj cy nie posiada wskazanego zezwolenia.

Ad.5. Decyzja nale y do wykonawcy.

Ad. 6. Zamawiaj cy zgadza si  na wskazan  przez Wykonawc  propozycj . Par. 10 otrzymuj
brzmienie:

                         § 10

            Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawc  w terminie do 15. 12. 2012 r.

2. Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznaj  ca kowite zako czenie

wszystkich robót sk adaj cych si  na przedmiot umowy oraz z enie Zamawiaj cemu wraz z

zawiadomieniem o gotowo ci do odbioru ko cowego.

3. Termin okre lony w ust. 1 b dzie potwierdzony ustaleniami protoko u odbioru ko cowego.

4. Zamawiaj cy zastrzega, i  w sytuacji gdy z uwagi na przed aj cy si  termin uzyskania pozwolenia

na odk ad urobku, nie jest mo liwym dotrzymanie terminu wskazanego w ust. 1, Zamawiaj cy

przed y termin realizacji o czas otrzymania pozwolenia, jednak nie d ej ni  o 5 dni.



5. Zmiana terminu wykonania umowy mo e nast pi  gdy:

1) nast pi  zdarzenia okre lane mianem si y wy szej,

2) wyst pi  niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo liwiaj ce wykonywanie us ug zgodnie z

technologi , co musi by  potwierdzone notatk  s bow  podpisan  przez reprezentanta

Zamawiaj cego. Termin przesuni cia wykonania mo e by  równy okresowi trwania

niekorzystnych warunków atmosferycznych.

6. Je eli z uwagi na wyst pienie obiektów zabytkowych, niewybuchów lub innych wstrzymuj cych

wykonanie zamówienia, nie b dzie mo liwym realizacja zamówienia do 15.12.2012, zamawiaj cemu

przys ugiwa  b dzie odst pienie od umowy zgodnie z par. 14 ust. 4 umowy.”

Ad. 7. Zamawiaj cy przesuwa termin realizacji do 15.12.2012.

Ad 8. Zamawiaj cy nie przebada  rejonu obj tego pracami.

Ad 9. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów. Ryzyko zwi zane z wydobyciem
niewybuchów uwzgl dni  musi Wykonawca.

Ad. 10. Jak odpowied  na pyt. 6.

Ad.11. i ad. 12. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów. Ryzyko zwi zane z
wydobyciem obiektów zabytkowych  uwzgl dni  musi Wykonawca.

Ad. 13. Zamawiaj cy udost pni wyniki bada  niezw ocznie po ich otrzymaniu od podmiotu
wykonuj cego badania.

Ad. 14. Tolerancja bagrownicza robót czerpalnych: 0,25m.

Ad. 15. Zamawiaj cy nie wymaga wykonania atestu czysto ci dna.

Ad. 16. Zamawiaj cy nie wymaga wykonania autoryzacji mapy.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Odpowied  jak na pyt. 6.

Ad. 19. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztu przestojów.

Ad. 20. Zamawiaj cy definiuje niekorzystne warunki atmosferyczne uniemo liwiaj ce wykonanie
us ug zgodnie z technologi , jako du e zalodzenie, zbyt silny wiatr, zbyt niski / wysoki stan wody.

Ad. 21.
Zamawiaj cy modyfikuje siwz zgodnie z sugesti  wykonawcy. I tak paragraf 14 ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

1. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy, w przypadkach, gdy: (…)

2)Wykonawca wstrzymuje wykonywanie us ugi  ponad 7 dni z przyczyn zale nych od wykonawcy

Ad. 22.
Zamawiaj cy usuwa zapis, zgodnie z sugesti  Wykonawcy, dostosowuj c numeracj  odpowiednio.

Ad. 23.
Zamawiaj cy zmienia tre  zgodnie z sugesti  wykonawcy.



Ad. 24.
Tak.

Ad. 25
Tak.

Ad. 26.
Tak.

Powy sze wyja nienia i zmiana tre ci SIWZ jest wi ca dla wykonawców uczestnicz cych w
post powaniu. Z uwagi na tre  wyja nie  i zmian  SIWZ termin sk adania ofert ulega przesuni ciu
na dzie  14.11.2012.

Tym samym:
Termin sk adania ofert:  dnia 14.11.2012 r. godzina 9:45
Termin otwarcia ofert:   dnia 14.11.2012 r. godzina 10:00

Zmiana terminu sk adania ofert zostanie wskazana w og oszeniu o zmianie tre ci og oszenia,  zgodnie
z art. 38 ust. 4a, w zwi zku z art. 12 a Pzp.
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