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Myślenice, dnia 27.05.2013 r.

KOMUNIKAT

dotyczy odpowiedzi na zapytanie z dnia : 17.05.2013r.
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem dotyczącym
postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Odnowa Centrum wsi Osieczany w ramach programu Leader” po dokonaniu
analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie nr 1 z dnia 17.05.2013 roku
W związku z żądaniem Zamawiającego o przedłożeniu przez Wykonawcę harmonogramu finansoworzeczowego, za pisami o sporządzaniu Protokołów częściowych odbioru robót i wreszcie konieczności
potwierdzenia zapłaty podwykonawcom zgodnie z wystawionymi przez nich fakturami w danym
okresie rozliczeniowym, prosimy Inwestora o zmianę sposobu płatności (faktury częściowe i końcowa)
tak, aby to odpowiadało innym zapisom we wzorze umowy. W przypadku jednorazowej zapłaty za
całość robót i ustaleniu terminu wykonania robót na dzień (3 m-ce od dnia przekazania frontu robót),
harmonogramu finansowo-rzeczowy, jak i zapisy w par. 13 pkt. 2 i 3 oraz zapisy w par. 14, par. 15 pkt
1 i 2 pozostają w sprzeczności z zapisami w par. 13 pkt 1.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany płatności, w celu wyeliminowania niejasności zmienia się zapisy §
13 ust. 2 i 3 Tom II SIWZ- Projekt Umowy w następujący sposób:
§ 13 ust. 2 Projektu Umowy skreśla się i zastępuję treścią:
,, 2.
Zestawienie wartości wykonanych Robót musi być zgodne ze sporządzonym
Harmonogramem rzeczowo- finansowym’’

Ponadto Zamawiający w celu wyeliminowania błędu dokonuje następujących nieistotnych zmian SIWZ:
W pkt. 19 ppkt 2 Tom I SIWZ IDW zmienia się omyłkowo wpisaną datę otwarcia ofert na oznaczeniu
koperty na 28.05.2013r.

W związku z powyższymi nieistotnymi zmianami, Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu na
składanie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2013 o godzinie 10.15
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod nazwą: Instrukcja
dla Wykonawców- zamienny 27.05.2013r. Projekt Umowy zamienny 27.05.2013r., z
uwzględnieniem wskazanych zmian.

