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ZAWIADOMIENIE
w sprawie postgpowania o udzielenie zamriwienia nr 211707

W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia rr 211707 w trybie przetargu zlo2ono wniosek o wyjaSnienie

treSci SIWZ. Na podstawie $ 37 ust. 2 Procedury udzielania zam6wien z dnia 0l kwietnia 2018 r.

Zanawiaj4cy udziela odpowiedzi na nastgpuj4ce zapytanie:

l. Zarnatiaj4cy zmienia brzmienie $ ll ust.4 zal4cznika nr 7 do SIWZ - wz6r umowy w nastgpuj4cy

spos6b:

,,4. Zaplala wynagrodzenia nast4pi w poniZszym trybie:

1) 40% wynagrodzenia okedlonego w ust. 1 powyzej platne po wybudowaniu i zgloszeniu przez

Wykonawcg Zamawiaj4cemu 50% przedmiotu zam6wienia pod warunkiem braku zastrzeZeri

Zamawiajqcego do wykonanej pracy.

2) 40%o wynagrodzenia okedlonego w ust. 1 powy2ej, ptatne na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcg po podpisaniu protokolu odbioru kofcowego bez zastrzeien,

3) 20o/owynagrodzenia okeSlonego w ust. 1 powy2ej, platne na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcg po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu przez wlaSciwy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego, jeZeli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw."

2. Stosownie do postanowieri $ 37 ust. 5 Procedury udzielania zamowieri z dnia 01

kwietnia 2018 r. Zamawiajqcy zmienia:

a) Ostateczny termin zlo2enia oferty okre6lony w ust. 15 pkt I SIWZ na 27 maja 2019

r. godz. 12.00.
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Zap]'tanie do przetareu nr 2l1707 (zlo2one za po5rednictwem poczty elektronicznei):

Szanowni Paristwo, zwracamy sig z zapytaniem czy moZliwa bylaby zmiana wzoru umowy w $ 11 pkt 4
postgpowania 211707. Chodzi dokladnie o wprowadzenie pierwszej, czEdciowej platnoSci po podpisaniu

protokolu czgSciowego, a nie jak jest obecnie po podpisaniu protokolu koricowego. Protok6l czg6ciowy
jest podpisywany po wybudowaniu calego gazoci4gu i po pozy,tywnej pr6bie szczelnoSci, czyli po

zakoriczeniu caloici rob6t budowlanych. PlatnoS6 ta pozwoli wykonawcy na uregulowanie nale2noSci za

materialy u2y,te do budowy, a tzk2e za oplaty zajgcia pasa drogowego.

Prosimy o poz).tywne rozpafizerie naszej proSby.

OdpowiedZ Zamawiaj4ceso:
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b) Termin otwarcia ofert okredlony w ust. 15 pkt 6 SIWZ na 27 ma1a2019 r. godz. 12.30.

3. Pozostale postanowienia SIWZ, ogloszeniai zal1cznika nr 7do SIWZ pozoslajqbez zmian.

Sochaczew 10 maja 2019 r.

Jerzy Trzciriski
Dyrektor Zarz4dzaj4cy
Prokurent
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