
Wręczyca Wielka, dnia 03.10.2013 r.

Nr GK.272.18.2013A

Do Wykonawców

dot. budowy  sieci  wodociągowej  wraz  z   przełączeniem  istniejących  odbiorców
do  budowanej  sieci  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  DW492  ulicy  Mickiewicza
w msc. Wręczyca Wielka

Zamawiający wprowadza zmiany oraz poprawia specyfikację istotnych warunków  zamówienia:

1.W dz. IV  na końcu ust. 2 dodaje się zapis do siwz:
Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy zobowiązany jest uczestniczyć w co miesięcz-
nych radach budowy organizowanych w miejscu prowadzenia robót.

2.W dz. IV  w ust. 3 pkt. 1 i 2 siwz otrzymuje brzmienie:

1) Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 36 miesięcy, która rozpoczyna się 
następnego dnia, po odbiorze ostatecznym.

2) Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad.

3.W dz. IV  ust. 5 pkt. 1  siwz w otrzymuje brzmienie:
1) Roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  projektową, 

(przez  co  należy  rozumieć  projekt  budowlany,  przedmiary  robót),  STWiORB, 
wytycznymi określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  z  wiedzą 
techniczną  i  sztuką  budowlaną,  przepisami  BHP,  ppoż.,  oraz  poleceniami  nadzoru 
inwestorskiego. Wymagany przerób w 2013 roku: 188 000 -190 000zł

4.W  dz. IV ust. 6 pkt. 2  treść trzeciego zdania siwz otrzymuje brzmienie:
Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia kosztorysowego zaoferowana przez Wykonawcę w 
formularzu oferty. 

5.W dz. IV  ust. 6 pkt. 3  siwz otrzymuje brzmienie:
3). Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół końcowego 

odbioru. Wysokość części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty w ramach ostatecznego 
rozliczenia strony ustalają na nie mniej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

6.W załączniku nr 7 „Wzór umowy”,  §14 otrzymuje brzmienie:

§ 14
(gwarancja jakości i rękojmia za wady)

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy i wbudowane 
materiały oraz zamontowane urządzenia przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru 
końcowego.



2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych wadach i usterkach Przedmiotu Umowy w 
terminach  nie  dłuższych  niż  30  dni  od  ich  stwierdzenia.  Uchybienie  temu  terminowi  nie 
powoduje  utraty  uprawnień  służących  Zamawiającemu.  Wykonawca  zobowiązany  będzie 
każdorazowo  do  usunięcia  stwierdzonej  wady lub  usterki,  jeżeli  ujawnią  się  one  w  ciągu 
terminu określonego w ust. 2.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  wady  lub  usterki  w  terminie  3  dni  od  otrzymania 
stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad lub usterek nie da się 
usunąć w tym terminie i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

5. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub 
jego części nie można było z niego korzystać.

6. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu rękojmi, jeżeli wykonawca 
wadę podstępnie zataił.

7.Termin zakończenia wykonania zamówienia, określony we wzorze umowy w § 4 ust. 5, powinien 
być tożsamy z  dz. V ust. 2 siwz, tzn  do dnia 30.04.2013 r

8.W załączniku nr 7 „Wzór umowy”,  §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół końcowego 
odbioru. Wysokość części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty w ramach ostatecznego 
rozliczenia strony ustalają na nie mniej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

9.Zamieszcza się przedmiar dla robót po stronie zachodniej jezdni DW492.

      WÓJT
Henryk Krawczyk
















