NZ.273.249.2015.AMA

Kraków, dnia 12.11.2015 r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.:
Budowa kompleksu sportowego prze Szkole Podstawowej nr 97 ul. Judyma 10 w Krakowie etap I. Numer sprawy: NZ.273.249.2015.AMA.

Wg rozdzielnika
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
wprowadza zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W załączniku nr 6 do SIWZ w miejsce dotychczasowego przedmiaru robót
wprowadza się nowy, zamienny przedmiar.
2. §4 ust. 6 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 9a wpłaci Wykonawcy jednorazowo zaliczkę na poczet
wynagrodzenia, w wysokości 169.250,00 złotych brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100). Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek
Wykonawcy o numerze………………………. Dalsze zaliczki nie będą wypłacane, także
w przypadku rozliczenia zaliczki lub jej zwrotu ani w razie wykonania zaliczkowanych
robót
3. W §4 po ust. 9 dopisuje się ust. 9a o następującej treści:
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie zwrotu zaliczki w terminie do dnia
……………. 2015 r. w formie ……………………………..
2. Wysokość zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki zostanie udzielone na okres do 30 lipca 2016 r.
4. Zamawiający ma prawo zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy
zaliczka nie zostanie rozliczona na zasadach określonych w umowie.
1.

4.W Części XI SIWZ dodaje się pkt 7 i 8 o treści:
„7. Obowiązkiem wykonawcy jest:
Właściwe zeskładowanie i zabezpieczenie (w tym przed kradzieżą) ściętych drzew, w
sposób pozwalający na bezkolizyjne prowadzenie robót budowlanych – w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym.
8. Wykonawca dokona wyceny wartości rynkowej drewna, drzew przeznaczonych do wycinki
w ramach przedmiotowej inwestycji, przez właściwego rzeczoznawcę majątkowego. Operat
szacunkowy określający wartość drzewostanu, należy przekazać Zamawiającemu w 2
egzemplarzach, i winien zawierać określenie wartości każdego drzewa na pniu (loco –
pomniejszona o wartość ścinki), ceny za surowiec drzewny należy przyjąć na podstawie
aktualnego cennika sprzedaży detalicznej drewna PGL LP Nadleśnictwo Krzeszowice.
Ponadto operat szacunkowy winien być sporządzony zgodnie z:
- Ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014
r. poz. 518),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania
operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.),
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- Ustawą z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z
późn. zm.),
- Tablicami zasobności i przyrostu drzewostanów B. Szymkiewicza,
- Tablicami miąższości drzew stojących (M. Czuraja oraz innych autorów).
Wykonawca zgodnie z wyceną odkupi drewno od Zamawiającego. Zamawiający wystawi
fakturę na zakup drewna przez Wykonawcę.”
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przekazuje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.
PYTANIA
1. Czy zamówienie obejmuje realizacje elementów nie umieszczonych w przedmiarze robót,
a umieszczonych na rys. nr A-1.1 tj.:
- piaskownica – linarium ze zjeżdżalnią;
- huśtawka – taradyjka;
Trampolina;
Boisko do badmintona.
Odp.
Zamówienie nie obejmuje elementów nie umieszczonych w przedmiarze. Należy wycenić
zgodnie z przedmiarem.
2. Dotyczy pozycji przedmiaru: 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 6.24, 6.25, 7.22. Czy Wykonawca ma
kalkulować tylko montaż, czy montaż wraz z dostawą?
Odp.
Wykonawca ma kalkulować montaż wraz z dostawą.
3. Proszę o sprecyzowanie czy opłata za wycinkę drzew leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli
tak proszę o wskazanie w jaki sposób należy uwzględnić kwotę wynikającą z
preliminarza opłat?
Odp.
Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania decyzji na wycinkę drzew i krzewów. W przypadku
nałożenia przez organ wydający decyzję obowiązku dokonania opłaty za wycinkę drzew i
krzewów, opłatę tę poniesie Zamawiający.
4. W związku z problemem z pozyskaniem odmian drzew wskazanych w projekcie proszę o
informację czy jest dopuszczalna zmiana na inne zbliżone odmiany drzew?
Odp.
Zamiana odmian drzew na odmiany zbliżone jest dopuszczalne w porozumieniu z
projektantem.
5. Proszę o informację na jaki okres należy przewidzieć koszty związane z pielęgnacja
nasadzeń oraz trawnika (czy jest to okres do zakończenia i odbioru prac, czy tez dłuższy
okres – w tym przypadku proszę go określić, wskazać zakres prac oraz podać podstawę
nakładów do oszacowania kosztów z tym związanych).
Odp.
Jest to okres do zakończenia i odbioru prac.
Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa ZIS
1 x a/a
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