
                                                                                                 Rejowiec Fabryczny, dnia 05.03.2013r

Znak postępowania : Rpi.721.1.1.2013

                                                        
                                          

WYJAŚNIENIE  NR  1
 TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont drogi gminnej Gołąb – Kanie Stacja”

                       Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 01.03.2013 r 
wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu 
nieograniczonego pn. „ Remont grogi gminnej Gołąb – Kanie Stacja „ .
                       Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 , poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający
udziela stosownych wyjaśnień :

      Pytanie 
• W związku z niejednoznacznym określeniem charakteru wynagrodzenia umownego oraz

jednoczesnym zapisem, iż rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego prosimy o potwierdzenie, iż wynagrodzenie umowne jest 
wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu przepisów KC.
 

      Odpowiedź 
• Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym , ale zamawiający żąda dołączenia

do rozliczenia kosztorysu powykonawczego .

      Pytanie
• Wobec określenia zasad zwrotu zabezpieczenia zgodnie z przepisem art.151 PZP , 

prosimy o dostosowanie zasad zatrzymywania 30% zabezpieczenia części do 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i wykreślenie i wykreślenie z §11 ust.3
Umowy zapisu „gwarancji” i zastąpienie słowem „rekojmi”.

Odpowiedź 
• Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wys. 30%
wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

     Pytanie
• Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi

wynosi zgodnie z art.568 KC 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.



    Odpowiedź
• Zgodnie z art. 568 KC okres rękojmi wynosi 12 miesięcy , ale Wykonawca może sam

określić ten okres nie mniej niż 12 mcy.

     Pytanie
• W związku z wymogiem wynikającym z art. 144 ustawy PZP prosimy o wprowadzenie

do SIWZ oraz Umowy zapisu określającego możliwość dokonania zmian umowy,
w szczególności w zakresie terminu wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od wykonawcy np. niekorzystne warunki atmosferyczne, roboty dodatkowe,
opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu.

     Odpowiedź
• Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 31.07.2013 r co umożliwia
wykonanie prac nawet w przypadku wystąpienia okresowych opadów, robót dodatkowych
oraz opóźnień w rozstrzygnięciu przetargu.
 

     Pytanie
• Przedmiar robót poz. 37 mówi o: Montażu kompletnej konstrukcji wraz z fundamentem

lamp oświetlenia ulicznego z zasilającymi bateriami słonecznymi – szt.2 , bez podania
niezbędnych informacji dotyczących wysokości słupów, ilości opraw na słupie, mocy
źródeł światła, pojemności akumulatorów.
Prosimy o podanie w/w parametrów, w celu przygotowania rzetelnej i poprawnej oferty.
Czy kompletne zestawy słupów oświetleniowych, mają być wyposażone również
w turbiny wiatrowe ?

     Odpowiedź
• Niezbędne informacje dotyczące montażu lamp oświetlenia ulicznego znajdują się

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Dział  Oświetlenie
uliczne pkt. 5 i 2 , która jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego w zakładce
przetargi .
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