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Swarzędz, dnia

25 . 11 . 2013r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
-nr 3„ Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ (formularza oferty, oświadczeń,
wykazu robót, projektu umowy, itd.).
Odpowiedź nr 1
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 2
Prosimy o podanie jak długi okres czasu oraz jakie czynności należy ująć w wycenie pielęgnacji
trawników.
Odpowiedź nr 2
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 3
Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Odpowiedź nr 3
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2.
Zapytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że przetarg nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia meblowego.
Odpowiedź nr 4
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 5
§3 ust 3 projektu umowy - Postanowienie jest sprzeczne z dalszymi postanowieniami umowy, gdyż z §4
ust. 1 wynika, iż plac budowy zostanie przekazany w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, w dodatku to
przekazanie jest uzależnione od spełnienia określonych warunków.
Odpowiedź nr 5
Brak sprzeczności w zw. z treścią §4 ust. 1 zgodnie z którym w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy spowodowanego nieterminowym przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca
nie ponosi żadnej odpowiedzialności – ponadto rozpoczęcie robót obejmuje także prace przygotowawcze
(art. 41 ustawy Prawo budowlane).
Zapytanie nr 6
§4 ust. 3 projektu umowy - Należy uzupełnić zapis o termin w jakim musi nastąpić zatwierdzenie BIOZ
przez Zamawiającego.
Odpowiedź nr 6
Zatwierdzenie planu BIOZ nastąpi w ciągu 3 dni od jego dostarczenia przez Wykonawcę.
Zapytanie nr 7
§4 ust. 7 projektu umowy - Postanowienie powinno wskazywać również termin w którym Zamawiający
powinien zaakceptować harmonogram bądź przedstawić swoje uwagi.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający zgodnie z treścią §4 ust.7 projektu umowy w ciągu 3 dni zatwierdzi harmonogram bądź
przedstawi uwagi.
Zapytanie nr 8
§6 ust 1 lit a) projektu umowy - Oświadczenie o poprawności i kompletności dokumentacji przekazanej
Wykonawcy powinien dostarczyć Zamawiający. Należy wykreślić ust. 1 lit.a.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ww. zakresie zmian w treści umowy.
Zapytanie nr 9
§7 ust. 4 projektu umowy - Postanowienie jest bardzo ogólnie sformułowane. Powinno zostać określone
szczegółowo w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z takiego uprawnienia przez Zamawiającego
(przykładowo po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jego bezskuteczny upływ itd.). Należy uściślić zapis.
Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania usterek.
Zapytanie nr 10
§7 ust 6 projektu umowy - Postanowienie niejasne, powinno się odnosić do tego czy Wykonawca ponosi
odpowiedzialność czy nie, a nie do samego faktu prowadzenia robót. Należy skorygować zapis.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ww. zakresie zmian w treści umowy.
Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami.
Zapytanie nr 11
§7 ust 7 projektu umowy - Podobnie jak wyżej, jest to postanowienie niejasne, gdyż nie wiadomo co
miałoby dokładnie oznaczać określenie "skutek prowadzenia robót", a powinno się tu odnosić do
odpowiedzialności Wykonawcy. Należy skorygować zapis
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody. Przedmiotowe postanowienie wyraźnie wskazuje na związek przyczynowy
między prowadzeniem robót przez Wykonawcę, a powstaniem szkody.
Zapytanie nr 12
§9 ust. 6 projektu umowy - Postanowienie niekorzystne dla Wykonawcy. Ewentualna możliwość
wstrzymania rozliczenia powinna dotyczyć tylko wartości odpowiadającej wartości stwierdzonych usterek.
Jeżeli będą to wyłącznie usterki drobne to nie powinno to skutkować wstrzymaniem zapłaty całości
pozostałej kwoty. Należy uściślić zapis.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody. Całość robót musi być zgodna z dokumentacją. Inwestor ma obowiązek
odbioru obiektu i zapłaty wynagrodzenia jedynie w przypadku, gdy obiekt został wykonany zgodnie z
projektem, umową i zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli zatem przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru lub w toku czynności stwierdzono wady nadające się do usunięcia Zamawiający
może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
Zapytanie nr 13
§9 ust. 7 projektu umowy - W przypadku większego postępu robót w roku 2014, część prac może
pozostać niezapłacona. Wyjaśnienia wymaga kiedy będą zapłacone prace, które w związku z takim
ograniczeniem nie mogłyby zostać zapłacone w roku 2014 (tzn. czy wówczas płatność nastąpi w
pierwszym roboczym dniu 2015 roku, czy później). Należy uściślić zapis.
Odpowiedź nr 13
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2.
Zapytanie nr 14
§12 ust. 5 projektu umowy - Postanowienie niejasne - czy w przypadku gotowości do odbioru przed datą
określoną w §3 ust. 6 taki wcześniejszy odbiór nie będzie możliwy ?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający wyjaśnia, że wcześniejszy odbiór w tym przypadku jest możliwy.
Zapytanie nr 15
§12 ust. 8 projektu umowy - Zdanie trzecie tego ustępu jest ponadto niejasne, gdyż w przypadku odbioru
przed terminem wykonania umowy wynikającego z umowy usuwanie usterek które odbywałoby się w
jeszcze przed tym terminem nie powinno skutkować popadnięciem Wykonawcy w zwłokę. Ponadto w innej
sytuacji, tj. przekroczenia tego terminu nie jest jasne czy to postanowienia należy interpretować jako
wydłużające termin wykonania umowy o termin na usuwanie usterek wyznaczony przez Zamawiającego.
Należy uściślić zapis.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ww. zakresie. Terminy na usunięcie wad
należy rozpatrywać odrębnie od terminu wykonania umowy. Jak wyraźnie wynika z treści §12 ust. 8
Wykonawca popada w opóźnienie dopiero z momentem nie usunięcia usterek w terminie wskazanym
przez zamawiającego.
Zapytanie nr 16
§12 ust. 12 projektu umowy - Postanowienie budzące wątpliwości. Prawo do odstąpienia od umowy
powinno odnosić się tylko do sytuacji, gdy wady są istotne, a w przypadku wad nieistotnych powinno
pozostawać wyłącznie możliwość obniżenia wynagrodzenia. W aktualnym brzmieniu nie wiadomo jaka jest
intencja Zamawiającego, czy to jest nawiązanie do przepisów kodeksu cywilnego czy też miałaby to być
jakaś inna konstrukcja prawna. Należy skorygować zapis.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian. Z treści §12 ust. 12 jednoznacznie wynika, że
prawo do odstąpienia dotyczy wad nieusuwalnych – zatem zarówno istotnych jak i nieistotnych.
Zapytanie nr 17
§13 ust. 2 projektu umowy - Postanowienie dotyczące zrównania terminu gwarancji producenta z
terminem gwarancji Wykonawcy, jeżeli ten pierwszy jest dłuższy jest nieprecyzyjnie określone i nie
wiadomo czy przedłużenie terminu gwarancji dotyczy tylko urządzeń i materiałów z dłuższą ofertą, czy
całości kontraktu? Należy skorygować i uściślić zapis.
Odpowiedź nr 17
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2. Przedłużenie gwarancji dotyczy tylko
materiałów lub urządzeń, co do których udzielona została gwarancja producenta na okres dłuższy niż

60 miesięcy. W pozostałym zakresie – 60 miesięcy. Jedynie w zakresie okresu gwarancyjnego na
urządzenia zamawiający dopuszcza okres nie krótszy niż 24 miesiąc.
Zapytanie nr 18
§13 ust. 4 projektu umowy - Należy dopisać „.... w terminie określonym przez Zamawiającego w
uzgodnieniu z Wykonawcą pisemnie...".
Odpowiedź nr 18
Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie treści.
Zapytanie nr 19
§14 ust. 2 projektu umowy - Postanowienie powinno zawierać doprecyzowanie, że dotyczy to tylko
opóźnień powstałych z winy Wykonawcy. W aktualnym brzmieniu dotyczy to każdego opóźnienia, nawet
powstałego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy Należy skorygować i uściślić zapis.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w tym zakresie.
Zapytanie nr 20
§16 ust. 1 projektu umowy - Umowa nie określa maksymalnego, całkowitego limitu kar umownych, a
jedynie w niektórych przypadkach jednostkowe limity. Należy skorygować i uściślić zapis.
Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wysokość kary umownej zabezpieczającej wykonanie
świadczenia nie musi być limitowana.
Zapytanie nr 21
§17 ust. 1 projektu umowy - Postanowienie sformułowane w sposób nieprawidłowy, gdyż powinno się tu
wyraźnie odnosić do odstąpienia od umowy, wobec tego, iż jest to umowa o roboty budowlane.. Należy
skorygować i uściślić zapis.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie nr 22
§17 ust. 4 projektu umowy - Postanowienie powinno zostać uzupełnione o określenie sposobu rozliczenia
stron w przypadku "rozwiązania" umowy. Należy skorygować i uściślić zapis.
Odpowiedź nr 22
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Zapytanie nr 23
W opisie do PW Architektury występuje system osłon przeciwsłonecznych (str. A22) - brak miejsca
montażu na rzutach obiektu i brak odnośnej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienia przedmiaru i
wskazanie miejsca montażu osłon.
Odpowiedź nr 23
Lokalizacja żaluzji przeciwsłonecznych wyraźnie wskazana jest na rysunkach elewacji : południowej,
wschodniej i zachodniej, żaluzje te montowane są do profili aluminiowych okien za pomocą systemowej
podkonstrukcji. Zaprojektowane żaluzje mają powierzchnię 362m2 i taką powierzchnie należy przyjąć w
ofercie. (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 24
W opisie do PW Architektury poleca się zamontować w wewnętrznych oknach sal lekcyjnych rolety
tekstylne Rolety nie zostały ujęte w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymagania
dotyczące rolet i uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 24
Zaprojektowane rolety tekstylne wewnątrz pomieszczeń sal lekcyjnych do oferty należy przyjąć zgodnie z
projektem oraz o min. zaciemnieniu 70% i powierzchni 660m2.(powyższe zostanie zawarte w
skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 25
W opisie do PW Architektury poleca się zamontować w auli zaciemnianie przeszklenia wewnętrznego przy
pomocy rolet sterowanych elektrycznie. Rolety nie zostały ujęte w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie
dokumentacji o wymagania dotyczące rolet i uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 25
Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem rolety sterowane elektrycznie, zaciemniające min. 90% o
powierzchni 24m2.(powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 26
Na rysunkach elewacji (PW Architektury) widać żaluzje aluminiowe oraz żaluzje maskujące. Brak
stosownych pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
Odpowiedź nr 26
Do oferty należy przyjąć listwy maskujące (żaluzje systemowe)
Listwy o kształcie litery Z z zawiniętymi do wewnątrz krawędziami
Przekrój listwy:
47.5 x 70 mm, grubość 0.6 mm
Stop aluminium
Wykończenie powierzchni::
Front: 3 warstwowa, min. 40 mµ, kolor: patrz kolorystyka elewacji
Mocowanie listew:

Na wspornikach wykonanych z tłoczonego aluminium anodowanego .
Łączna powierzchnia żaluzji przesłaniających 6m2. (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym
kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 27
Brak rys. A53 w PW Architektury. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź nr 27
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 28
Brak projektu konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne na dachu. Prosimy o uzupełnienie projektu
i przedmiaru.
Odpowiedź nr 28
Konstrukcja ta jest przedmiotem zamówienia i stanowi zgodnie z projektem element składowy centrali –
zamówiony pod konkretny model centrali i tak należy przyjąć do oferty. (powyższe zostanie zawarte w
skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 29
Brak projektu tympanonów zegarowych. Prosimy o uzupełnienie projektu.
Odpowiedź nr 29
Do oferty należy przyjąć 104,54kg stali . Rysunek schematu konstrukcji tympanonu w załączeniu:
konstrukcja tympanon zegarowy.pdf (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie
przedmiarowym)
Zapytanie nr 30
Prosimy o pilne wyjaśnienie, czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone do SIWZ
kosztorysy. Chodzi o podstawę wyceny, ilość robót, dopisywanie nieujętych pozycji.
Odpowiedź nr 30
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 31
Prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia
Odpowiedź nr 31
Decyzja pozwolenia na budowę była udzielona na podstawie obowiązującego planu miejscowego –
uchwała nr XLIII/380/2013 z dnia 28.05.2013r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu
Zalasewo – część I. Wobec powyższego nie było konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Zagospodarowanie_przestrzenne/Plany_miejscowe/2013/27_08_
2013/1/akt.pdf
Zapytanie nr 32
Prosimy o potwierdzenie, że realizacja projektu nie wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów.
Odpowiedź nr 32
Zamawiający potwierdza.
Zapytanie nr 33
W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów ofertowych, prosimy Zamawiającego o
udostępnienie przedmiarów robót w formacie ATH lub zestawień materiałowych, co znacznie ułatwi nam
sporządzenie wycen.
Odpowiedź nr 33
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 34
W przedmiarach brak windy dla osób niepełnosprawnych. Czy winda ta jest przedmiotem zamówienia i
należy ją wycenić?
Odpowiedź nr 34
Winda jest przedmiotem zamówienia i należy ja wycenić. (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym
kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 35
W przedmiarze brak drabiny zewnętrznej do wejścia na dach Sali gimnastycznej. Czy drabina ta jest
przedmiotem zamówienia i należy ją wycenić?
Odpowiedź nr 35
Należy ująć w ofercie wycenę drabiny technicznej oraz klamry stalowe służące dojściu do wyłazu
dachowego. (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 36
W dokumentacji i przedmiarze nie ma drabin do wyłazu dachowego oraz klapy oddymiającej na klatkach
schodowych. Czy przewidywane są tam drabiny? Jeżeli tak to prosimy o rysunki, oraz potwierdzenie czy
należy je wycenić.
Odpowiedź nr 36
W ofercie należy przyjąć dojście do jednego wyłazu dachowego za pomocą stalowych klamer
montowanych do ściany.
- Szczeble/klamry o szerokości 0,5m

- Rozstaw szczebli -w osiach 29cm
- Od wysokości 2m ponad podłogą obręcze ochronne ( rozstaw prętów poziomych w osiach 50cm,
rozstaw prętów pionowych nie większy niż 30cm)
- Odległość klamer od wykończonej ściany- min. 15cm
- Odległość obręczy ochronnych od klamer - 75cm
- elementy należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, a następnie pomalować
na kolor do RAL 7004
(powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 37
Brak rysunków z podziałem stref ppoż. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź nr 37
Załączono rysunki strefy pożarowe parter, strefy pożarowe piętro.
Zapytanie nr 38
Brak rysunków konstrukcji posadowienia urządzeń na dachu. Prosimy o uzupełnienie lub stwierdzenie, że
konstrukcja ta nie jest przedmiotem zamówienia
Odpowiedź nr 38
Konstrukcja ta jest przedmiotem zamówienia i stanowi zgodnie z projektem element składowy centrali –
zamówiony pod konkretny model centrali.
Zapytanie nr 39
Brak w przedmiarach kratek przelewów awaryjnych na dachu. Prosimy o rysunki, oraz potwierdzenie czy
należy je wycenić.
Odpowiedź nr 39
Do oferty należy przyjąć iż przelewy zabezpieczone siatką stalową zabezpieczoną antykorozyjnie o
oczkach 5cm na 5cm. (powyższe zostanie zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 40
W załączonym kosztorysie Robót budowlanych nie uwzględniono poniżej wymienionych elementów,
występujących w Projekcie:

a)Żaluzje elewacyjne
b)Rolety tekstylne w oknach sal lekcyjnych oraz rolety sterowane elektrycznie w Auli
c)Podłoga podniesiona ze schodkami wys.60cm w pomieszczeniu Auli
d)Przegrody między pisuarowe widoczne na rysunkach
e)Napis elewacyjny z blachy malowanej proszkowo
Jeśli powyższe elementy wchodzą w zakres oferty, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź nr 40
Poniższe elementy wchodzą w skład przedmiaru.
Do oferty należy przyjąć, iż podkonstrukcję stanowi profil stalowy zamknięty 50x30x3 w ilości 42mb.
Podkonstrukcja ta obłożona jest płytą cementową, wodoodporną składającą się z rdzenia wykonanego z
cementu portlandzkiego oraz dodatków, obustronnie zbrojona jest siatką z włókna szklanego gr. 1,25,mm
Wykończona zgodnie z opisem w projekcie architektury tynkiem cienkowarstwowym. (powyższe zostanie
zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 41
Prosimy o wyjaśnienie z czego wykonana jest i jak wykończona przestrzenna konstrukcja pod napis
elewacyjny j.w. (elewacja wschodnia - oznaczenie „zadaszenie w kolorze turkusowym"), oraz gdzie ją
należy ująć w wycenie
Odpowiedź nr 41
Do oferty należy przyjąć, iż podkonstrukcję stanowi profil stalowy zamknięty 50x30x3 w ilości 42mb.
Podkonstrukcja ta obłożona jest płytą cementową, wodoodporną składającą się z rdzenia wykonanego z
cementu portlandzkiego oraz dodatków, obustronnie zbrojona jest siatką z włókna szklanego gr.
1,25,mm. Wykończona zgodnie z opisem w projekcie architektury tynkiem cienkowarstwowym.
Zapytanie nr 42
Jaka jest ilość/waga stali w projektowanej konstrukcji wsporczej pod ściankę wspinaczkową?
Odpowiedź nr 42
Do oferty należy przejąć zgodnie z przedmiarem na 1m2 43,3kg stali.
Zapytanie nr 43
W kosztorysie brak również wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice), oznakowania
dróg ewakuacyjnych, jeśli wchodzi to w zakres oferty prosimy o uzupełnienie przedmiarów.\
Odpowiedź nr 43
Do oferty należy przyjąć ilość gaśnic zgodnie z opisem w proj. architektury. Oznakowania dróg
ewakuacyjnych zgodnie z projektem elektrycznym i kosztorysem do tej branży. (powyższe zostanie
zawarte w skorygowanym kosztorysie przedmiarowym)
Zapytanie nr 44

Zwracamy uwagę, że w § 4 ust. 5 SIWZ dotyczącej .Budowy Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm.
Swarzędz" Zamawiający powtórzył treść zawartą w § 4 ust. 2 SIWZ. W związku z powyższym prosimy o
udzielenie wyjaśnienia.
Odpowiedź nr 44
Zamawiający omyłkowo powtórnie podał zbliżoną treść – należy wykreślić § 4 ust. 5 SIWZ (umowy)
Zapytanie nr 45
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath lub innym edytowalnym.
Odpowiedź nr 45
Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 1.
Zapytanie nr 46
W związku z brzmieniem pkt. I ust. 13 Rozdział 3 SIWZ odnośnie wykazu robót budowlanych oraz treści
„wykaz robót budowlanych […] wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat prze upływem terminu składania
ofert", prosimy o potwierdzenie iż wystarczającym jest złożenie przez Wykonawcę „Wykazu robót
budowlanych w okresie ostatnich 5 lat" (zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ), w którym wskaże on tylko
taką ilość robót budowlanych, która jest niezbędna do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku
wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt. I ust. 13 SIWZ wraz z dowodami dotyczącymi
należytego wykonania tychże robót.
Odpowiedź nr 46
Zamawiający potwierdza.
Zapytanie nr 47
Dotyczy: Rozdział. 5 § 1 SIWZ oraz Rozdział 5 § 2 podpunkt 1a SIWZ
W nawiązaniu do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2010 roku sygn. akt. III CKN 629/98
wnosimy o wykreślenie słowa „[...]i akceptuję[...]". Zgodnie z powyższym wyrokiem, odpowiedzialność za
przygotowanie dokumentacji projektowej spoczywa na projektancie głównym. Wykonawca nie odpowiada
za wystąpienie ewentualnych błędów projektowych
Odpowiedź nr 47
Zamawiający przez słowo „akceptuję” rozumie tylko i wyłącznie, że Wykonawca zapoznał się jedynie
z przedstawionym przedmiotem zamówienia określonym w § 1 projektu umowy i go akceptuję do
wykonania. Powyższe w jakikolwiek sposób nie wyklucza odpowiedzialności projektanta za przygotowanie
dokumentacji projektowej i Wykonawca nie odpowiada za wystąpienie ewentualnych błędów będących po
stronie projektowej.
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 10 . 12 . 2013r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi
dnia 10 . 12 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

