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dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na „Rozbiórkę budynków usługowych zlokalizowanych
na dz.  Nr 163/9 i  163/11 obr.  5 w Gryfinie przy ul.  Łużyckiej 3d wraz przygotowaniem projektu rozbiórki  i   uzyskaniem
pozwolenia na rozbiórkę”

Na podstawie art.  38 ust.  1,  2   i  4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów paragrafu 12 Umowy (zał. Nr 7 do SIWZ) w zakresie wystawienia faktury
przejsciowej.

Wystawienie faktury przejściowej jest możliwe dopiero po min. 68 dniach od wykonania Projektu Rozbiórki,  złozeniu
go  do  Urzędu  Miasta   i  uzyskaniu  Pozwolenia  na  Rozbiórkę  lub  minimum  38  dni  po  wystąpieniu  i  uzyskaniu
Zezwolenia  na  rozbiórke  obiektów  nie  wymagających  Pozwolenia  na  Rozbiórkę  (w  tym  7  dni  na  zgłoszenie
rozpoczęcia prac w PINB). 
Mając  powyższe  na  uwadze,  NIE  JEST  MOŻLIWE  WYSTAWIENIE  do  dnia  16.12.2013r.  FAKTURY
PRZEJŚCIOWEJ ZA ROBOTY BUDOWLANE ALE JEDYNIE ZA PROJEKT ROZBIORKI lub Zgłoszenie rozbiórki
(bez Decyzji).
W związku z powyższym wnioskuję o zmianę zapisów Umowy w tym paragrafie  na zapis mówiący o możliwości
wystawienia faktury /faktur przejściowych comiesięcznych lub po wykonaniu np. 50% rozbiórki potwierdzonej przez
Inwestora.

Odpowiedź:

1.  Zamawiający wykreśla zapis § 12  projektu Umowy w całości,
2. Zamawiający zmienia treść  § 5 ust. 1 pkt  7 projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„ dokonanie odbiorów robót zanikających, i odbioru końcowego.”
3. Zamawiający zmienia treść § 10 ust. 1 projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„1.WYKONAWCA  zobowiązany  jest  do  ubiegania  się  o  uzyskanie  jednorazowej  zaliczki  na  poczet  realizacji
zamówienia w maksymalnej kwocie równej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.  Zaliczkę udziela
się w oparciu o art. 151 a Ustawy PZP.”

Termin składania i otwarcia oraz wniesienia wadium przedłużono do dnia 22.11.2013 r..
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