Budzyń, dnia 20.04.2012r
Nr GKM.272.4.1.2012r

Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 05.04.2012r
pod poz. 108196-2012
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BUDZYŃ

Odpowiadając na pytania zadane przez jednego z uczestników postępowania,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.04.2012r udzielamy następujących
odpowiedzi:
Pyt. 1
Ad.par.7 pkt.1wzoru umowy
Czy wynagrodzenie , o którym mowa w par. 7 jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy
kosztorysowym (czyli stanowić będzie wynik iloczynu wykonanych robót i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik do Oferty
Wykonawcy)?
Odp.
Wynagrodzenie za realizację zamówienia - cena końcowa zapisana w druku oferty jest
wartością ryczałtową wyliczoną na podstawie załączonych do SIWZ kosztorysów
ślepych/ofertowych, i przedmiarów robót, które są integralną częścią dokumentacji
przetargowej. Wyliczenie ceny ofertowej powinno być zgodne z Częścią III SIWZ Instrukcja dla Wykonawców , Rozdział X Opis sposobu obliczania ceny, gdzie zapisane
są wszystkie elementy składowe, które należy uwzględnić przy obliczaniu
wynagrodzenia – ceny za realizację zadania. Wartość oferty musi uwzględniać
wykonanie wszystkich składników ilościowych zamówienia (szt., mb, m2, m3 ).
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
nieprzewidzianych robót dodatkowych, uzupełniających, których Zamawiający nie mógł
przewidzieć na etapie ogłoszenia przetargu, informujemy że będą one rozliczane zgodnie
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach zapisów występujących w
dokumentacji przetargowej ( po cenach jednostkowych zapisanych w kosztorysie
ofertowym).

Pyt.2
Ad.par.3 pkt 2 ppkt 2) wzoru umowy
Wnosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma się odbywać rozliczenie kosztów zużycia
wody i energii? Co Zamawiający miał na myśli pisząc, że zapłata nastąpi w wysokości
zryczałtowanej?. Wnosimy o zmianę sposobu rozliczania w oparciu o wskazanie liczników.
W przypadku odmowy prosimy o podanie kwoty (ryczałtu) jaki zostanie naliczony
Wykonawcy z tytułu poboru wody i energii?
Odp.
Zamawiający dokonuje zmiany w § 3, pkt 2 ppkt 2) projektu/wzoru umowy.
„zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata
na rzecz Zamawiającego kosztów za zużycie wody i energii w okresie realizacji robót na
podstawie odczytu z liczników według rzeczywistego zużycia”.
UWAGA!
PEŁNY TEKST PO ZMIANIE OBOWIĄZUJĄCEGO WZORU - PROJEKTU
UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZYCH ODPOWIEDZI.
JEST TO OBOWIĄZUJĄCA
SKŁADANIA OFERT.
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