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ODPOWIEDŹ 

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest „ Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane", wykonywane w ramach zadania wieloletniego 

pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszania fundamentów pałacu wraz 

z wymianą dróg, chodników i placów". 

Zakład Leczenia Uzależnie11 w Charcicach (Zamawiający), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. 

wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie11 

publicznych (tekstjednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Wymiana dróg, 

chodników i placów oraz inne roboty budowlane", wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. 

„Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszania fundamentów 

pałacu wraz z wymianą dróg, chodników i placów". 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówieó publicznych przekazuje treść 

zapytal1 wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr I: 

W kosztorysie drogowym brak odległości do wywozu gruzu i ziemi, prosimy o podanie na jaką odległość 

należy wywieść materiał rozbiórkowy oraz ziemię z wykopów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią SIWZ wywóz i utylizacja gmzu i ziemi jest obowiązkiem wykonawcy. W związku 

z tym, w ryczałtowej cenie oferty wykonawca ma uwzględnić koszty z tym związane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie nr 2: 

Czy przyjąć do wyceny również utylizację ziemi i gruzu. 

Odpowiedź: 

W związku z treścią odpowiedzi udzielonych na pytanie nr 1, Zamawiający informuje, że do wyceny 

oferty należy przyjąć również utylizację ziemi i gmzu. 



Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego wg zaangażowania robót na koniec 

każdego miesiąca na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego. Zgodnie z treścią §14 ust. 1 wzoru 

umowy, Zamawiający przewiduje rozliczenie wszystkich wykonanych prac i zapłatę wynagrodzenia po 

wykonaniu umowy. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

podpisany przez Wykonawcę oraz komisję powołaną przez Zamawiającego. 

Z poważaniem 
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