
Szczecin, dnia 02.10.2014 r.

ZZ-2380-136/14

informacja na stronę internetową

dotyczy:  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 „nadzór
inwestorski – zadania: „KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły  do
Zamawiającego w dniu 23, 24 i 27.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz :

Pytanie 1:
dotyczy § 14 projektu umowy: Czy wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na min 1
000 000,00 zł zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
inżynierów budownictwa na wymienioną kwotę imiennie dla każdego z Inspektorów stanowiących zespół nadzoru
inwestorskiego ?

Odpowiedź:

Zamawiający anuluje odpowiedź na powyższe pytanie udzieloną w dniu 25.09.2014r.

Zamawiający wyjaśnia, że na wykonawcy, który złoży ofertę i podpisze umowę z Zamawiającym w niniejszym
postępowaniu, ciąży obowiązek przedłożenia polisy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami § 14 zmienionego wzoru
umowy. 

Pytanie 2:
W rozdziale IV Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia 31.12.2018 r.
Czy termin  ten  obejmuje  okres  gwarancji  i  rękojmi,  jeżeli  tak  to  jaki  okres  będzie  brany pod uwagę przy
obliczaniu wynagrodzenia  miesięcznego zgodnie z zapisami umowy § 11 ust.  2 ("14" -  przewidziana przez
Zamawiającego ilość miesięcy realizacji niniejszej umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający anuluje odpowiedź na powyższe pytanie udzieloną w dniu 25.09.2014r.

Zamawiający wyjaśnia, że termin podany w rozdziale IV siwz zgodnie z § 8 ust. 4 wzoru umowy obejmuje okres
gwarancji i  rękojmi wynikający z zapisów w umowie na realizację robót budowlano-montażowych zawartej
przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych.
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie ze zmienionymi zapisami § 11 zmienionego wzoru umowy.

Pytanie 3:
Czy w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane branży telekomunikacyjnej z
zakresu  telekomunikacji  radiowej?  W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej prosimy  o  potwierdzenie,  że
Zamawiający wyraża zgodę na pełnienie powyższej funkcji przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie
linii, instalacji i urządzeń liniowych bez ograniczeń?

Odpowiedź:
Zakres  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia  wchodzą  roboty  budowlane  branży  telekomunikacyjnej
z zakresu telekomunikacji radiowej. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych bez ograniczeń.

Pytanie 4:
Prosimy o  potwierdzenie,  że  termin  wykonania  zamówienia  określony na  dzień  31.12.2018 r.  obejmuje  36
miesięczny termin trwania gwarancji i rękojmi a tym samym termin zakończenia robót budowlanych przypada
na dzień 31.12.2015 r.



Odpowiedź:
Termin  realizacji  umowy  zostaje  określony  do  dnia  31.12.2018  r.  zgodnie  ze  zmienionymi  zapisami  §  8
zmienionego  wzoru  umowy i  obejmuje  36-cio  miesięczny  okres  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonane  roboty
budowlane.

Pytanie 5:
Prosimy o  wyjaśnienie  zapisu  §  15  ust.  2  Umowy:  „Zamawiający  zastrzega,  iż  okres  gwarancji  i  rękojmi
wskazany w ust. 1 może wzrosnąć ponad wskazane 36 miesięcy,  co uzależnione jest od zapisów umowy z
wykonawcą robót budowlano-montażowych. W takim przypadku Wykonawca gwarantuje, iż Zespół nadzoru
inwestorskiego będzie wykonywał swoje prace zgodnie z potrzebami lub na pisemne żądanie Zamawiającego”.
Zapisy w obecnym brzmieniu  są  mało  precyzyjne  i  powodują,  że  wykonawca nie  zna  dokładnego terminu
realizacji umowy i nie jest w stanie ocenić jak długo będzie zaangażowany w realizację projektu. Zgodnie z art.
29 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję.
Natomiast brak precyzyjnego określenia terminu (okres trwania gwarancji) powoduje, że może być on różnie
kalkulowany przez wykonawców a tym samym nie jest możliwe rzetelne skalkulowanie powyższych kosztów na
etapie  składania  oferty.  Tylko  jednoznacznie  wskazany  termin  realizacji  usługi  umożliwia  dokonanie
prawidłowej wyceny usługi. Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Pzp  umowę o zamówienie zawiera się na czas
oznaczony,  natomiast  podany  w  §  15  Umowy  termin  nie  został  sprecyzowany  i  nie  można  go  uznać  za
oznaczony. Wskazać należy również, że w przypadku usług zarządzania budową termin realizacji umowy jest
jednym z najistotniejszych elementów stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu wykonania
robót  budowlanych  (w  tym  okresu  gwarancji)  może  być  spowodowana  wieloma  czynnikami  bądź  też
autonomicznymi decyzjami Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca nie jest w stanie oszacować należycie
swojego wynagrodzenia.  Termin ten powinien w związku z  tym być określony precyzyjnie, tak aby każdy  
z wykonawców mógł właściwie oszacować zamówienie. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej: wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. akt KIO 2970/13,
wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt KIO 2939/13, wyrok KIO z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt KIO
2967/13. Prosimy o zmianę zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmian zapisów umowy, które zawarł w zmienionym wzorze umowy. Odpowiedz została
zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 6:
Prosimy o zmianę zapisu § 11 ust. 2.1 Umowy dotyczącego prawa zmniejszenia wynagrodzenia miesięcznego
Inżyniera w przypadku przerw i opóźnień w realizacji robót budowlanych. 
Zamawiający nie może przerzucać na Inżyniera odpowiedzialności za okoliczności, które są nieprzewidywalne
i niezależne od niego.  To Zamawiający wybiera Wykonawcę robót i  weryfikuje jego zdolności,  możliwości
i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie inwestycji. Ponadto podkreślić należy, że przedmiotem
zamówienia są usługi mające charakter starannego działania. Wykonawca nie może i nie gwarantuje osiągnięcia
rezultatu, a ma jedynie tak działać, aby właściwie wykonywać swoje obowiązki. Zupełnie inna sytuacja ma
miejsce  w  przypadku  umowy  o  roboty  budowlane,  która  jest  umową  rezultatu,  a  więc  wykonawca  robót
gwarantuje osiągnięcie określonego celu. W związku z tym Inżynier nie ma wpływu na ukończenie zadania
w  terminie,  a  jego  działanie  powinno  zmierzać  do  rzetelnego  wykonywania  obowiązków  umownych.
Zmniejszanie wynagrodzenia za działania pozostające poza możliwością działania Inżyniera, a więc niemogące
stanowić  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  jest  całkowicie  bezpodstawne.  Prosimy  więc
o dokonanie modyfikacji zapisów.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmian zapisów umowy, które zawarł w zmienionym wzorze umowy.

Pytanie 7:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy § 11 pkt 1 ppkt 1.2. projektu umowy a odpowiedzią na pytanie nr 4 
( na druku ZZ-2380-136/14 z 25.09.2014):
Odpowiadając na pytanie Inwestor wyjaśnia, że kwota którą inwestor zatrzyma tj. 15 % jako kwotę należytego
wykonania  zadania,  będzie  wypłacona  po  okresie  gwarancyjnym i  rękojmi.  Natomiast  w §  11  załączonego
projektu umowy w ppkt 1.2. napisano, że: „Podstawą do wystawienia  faktury końcowej będzie zatwierdzony
przez  Zamawiającego Raport Zakończenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.3 oraz zatwierdzone końcowe
rozliczenie robót budowlanych, o którym mowa § 2 ust. 2 punkt 10. Płatność zostanie dokonana w wysokości
15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy”. Raport zakończenia
zgodnie  z  definicjami  w  §  9  umowy  zostanie  opracowany  i  przekazany  Zamawiającemu  do  30dni  od



finansowego rozliczenia po ukończeniu realizacji umowy na roboty budowlano- montażowe. Po zakończeniu
okresu gwarancji sporządzony zostanie Raport końcowy. Prosimy więc o jednoznaczne stanowisko Inwestora w
sprawie  jw.  tj.   KIEDY  wykonawcy  zostanie  zwrócone  zatrzymane  15%  wynagrodzenia  ?  po  odbiorze
końcowym, czy też po okresie gwarancji i rękojmi ?

Odpowiedź:
Zamawiający anuluje odpowiedź na powyższe pytanie udzieloną w dniu 25.09.2014 r.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 2) zmienionego wzoru umowy płatność końcowa
w wysokości  15% wartości łącznej wynagrodzenia brutto zostanie dokonana fakturą końcową po spełnieniu
zapisów zawartych w umowie, tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Zakończenia oraz końcowego
rozliczenia robót budowlanych (a nie po okresie gwarancji i rękojmi).

W związku z powyższymi zmianami wzoru umowy na podstawie art. 38 ust.  4 uPzp Zamawiający zmienia
również treść zapisów w rozdziale III pkt. 1.1 opisu przedmiotu zamówienia :
zamiast : „

1.1.  W ramach  pełnienia  funkcji  inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  do  podstawowych  obowiązków należy
w szczególności:

- kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę,
obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi  oraz  przepisami  bhp,
sanitarno-epidemiologicznymi, p. poż.,

- kontrola  posiadania  przez  wykonawcę  odpowiednich  dokumentów  oraz  ich  akceptowanie  (atestów,
certyfikatów,  świadectw  jakości,  kart  gwarancyjnych,  DTR  i  wyników  badań,  itp.)  dotyczących
materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów,
-  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

        -  uzyskanie akceptacji materiałów i urządzeń przed wbudowaniem,
- uczestniczenie  w prowadzonych  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych

i przewodów kominowych (przygotowywanie oraz udział w odbiorach gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania),

- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców,

- bieżące  prowadzenie  rozliczeń  finansowych  z  wykonawcą,  podwykonawcami,  dostawcami  usług  i
towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, opisywanie dowodów księgowych i systematyczne
ich przekazywanie inwestorowi,  oraz współpraca z działem księgowym przy realizacji zapłaty faktur
(weryfikacja merytoryczno - formalna i akceptacja faktur i rachunków),

- opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 10 umowy,
- bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  postępie  robót  na  budowie  i  ewentualnych  trudnościach

w ich realizacji,
- zorganizowanie  i  dokonanie  przy udziale  Zamawiającego odbiorów częściowych i  końcowego robót

budowlanych oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego,
-  sporządzenie  wniosków  o  zapłatę  kar  umownych  przez  wykonawcę  za  nieterminowe  wykonanie

przedmiotu umowy,
- przekazanie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 14 wymaganych dokumentów, stanowiących do zaewidencjonowania

składników majątku,
-  przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczenia  o  usunięciu  przez  wykonawcę  ewentualnych  wad

stwierdzonych w protokole odbioru robót,
- wykonanie zobowiązania Decyzji pozwolenia na budowę nakładającą na Inwestora obowiązek uzyskania

ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie,
-  wykonanie  czynności  wynikających  z  udzielonej  przez  wykonawcę  gwarancji  i  rękojmi na roboty

budowlane na okres 36 miesięcy,  łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora
(Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,

-  przygotowanie  i  realizacja  procedury  związanej  z  wdrożeniem  zamówienia  dodatkowego
 lub uzupełniającego, jeżeli zajdzie taka konieczność zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 umowy,

-  wykonanie  inwentaryzacji  zrealizowanych  prac  budowlanych  oraz  przedstawienie  zróżnicowanych
kosztorysów  inwestorskich  stanowiących  podstawę  do  wszczęcia  nowej  procedury  przetargowej
w przypadku rozwiązania umowy o wykonanie robót budowlanych z dotychczasowym wykonawcą robót
budowlanych zgodnie z § 2 ust. 4 umowy.”



powinno być : „ 

1.1.  W ramach  pełnienia  funkcji  inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  do  podstawowych  obowiązków należy
w szczególności:
1) kontrola  jakości  wykonanych  prac  budowlanych,  zgodności  robót  z  projektem

i  pozwoleniem  na  budowę,  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami  techniczno  -
budowlanymi oraz przepisami bhp, sanitarno-epidemiologicznymi, p. poż.;

2) kontrola  posiadania  przez  wykonawcę  odpowiednich  dokumentów  oraz  ich  akceptowanie  (atestów,
certyfikatów,  świadectw  jakości,  kart  gwarancyjnych,  DTR  i  wyników  badań,  itp.)  dotyczących
materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych;

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót;
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów;
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
6) uzyskanie akceptacji materiałów i urządzeń przed wbudowaniem;
7) uczestniczenie  w prowadzonych próbach  i  odbiorach  technicznych instalacji,  urządzeń  technicznych

i przewodów kominowych (przygotowywanie oraz udział w odbiorach gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania);

8) rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie
potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

9) bieżące  prowadzenie  rozliczeń  finansowych  z  wykonawcą,  podwykonawcami,  dostawcami  usług
i  towarów  oraz  sprawdzanie  kalkulacji  wycen  i  faktur,  opisywanie  dowodów  księgowych
i systematyczne ich przekazywanie inwestorowi, oraz współpraca z działem księgowym Zamawiającego
przy realizacji zapłaty faktur (weryfikacja merytoryczno – formalna i akceptacja faktur i rachunków),

10) opracowanie  końcowego  rozliczenia  robót  budowlanych  z  wyszczególnieniem  składników  majątku
wprowadzanych  do  ewidencji  i  podaniem  podstawy  ich  opłacenia  w  terminie  do  45  dni  od   daty
podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

11) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  postępie  robót  na  budowie  i  każdym  odstępstwie
od zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

12) zorganizowanie  i  dokonanie  przy  udziale  Zamawiającego  częściowych  i  końcowego  odbioru   robót
budowlanych oraz protokólarne przekazanie Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego;

13) sporządzenie  wniosków  o  zapłatę  kar  umownych  przez  wykonawcę  za  nieterminowe  wykonanie
przedmiotu umowy;

14) przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,
poprawnie sporządzonych protokółów przyjęcia przez użytkownika składników majątku stanowiących
podstawę do wprowadzenia ich do ewidencji KWP w Szczecinie;

15) przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczenia  o  usunięciu  przez  wykonawcę  ewentualnych  wad
stwierdzonych w protokole odbioru robót;

16) wykonanie zobowiązania Decyzji pozwolenia na budowę nakładającą na Inwestora obowiązek uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie;

17) wykonanie  czynności  wynikających  z  udzielonej  przez  wykonawcę  gwarancji  i  rękojmi
na roboty budowlane na okres 36 miesięcy,  łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez
Inwestora (Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi;

18) weryfikacja podstawy do zmiany postanowień umowy na roboty budowlane w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności: 

a)  konieczności  przedłużenia  terminu wykonania  umowy oraz  terminów określonych w harmonogramie
rzeczowo  –  finansowym  o  czas  opóźnienia,  jeżeli  takie  opóźnienie  jest  lub  będzie  miało  wpływ
 na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
-  zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy;
-  siły wyższej, klęski żywiołowej;
- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót;
- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót bu-
dowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
- niewypałów i niewybuchów;
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka itp.);
- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnie-
nie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych;
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać
Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy;

b)   wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczegól-



ności:
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

c)   powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekro-
czenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń  itp.,

d)  powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań tech-
nicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:
- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
- w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków geologicz-
nych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych;
- w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków tereno-
wych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w  dokumentacji projektowej podziemnych urzą-
dzeń instalacji lub obiektów   infrastrukturalnych;
- jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpie-
czeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywa-
nia dokumentacji projektowej;
-  konieczności  zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa powszechnie obowiązującego lub we-
wnętrznych przepisów oraz wytycznych obowiązujących w Policji.

19) przygotowanie lub zweryfikowanie przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych propozycji zmian
do umowy o wykonanie robót budowlanych w formie pisemnej, które powinny zawierać:
 opis zmiany,

 uzasadnienie zmiany,

 koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

 czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
20) W przypadku zaistnienia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego

umowy o wykonanie robót budowlanych, przygotowanie protokołu konieczności robót zamiennych.
21)  W przypadku  wystąpienia  konieczności  udzielenia  zamówienia  o  wykonanie  robót  uzupełniających

 w okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
a)  bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót;
b)  przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności zawierającego opis powstałych problemów

technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania
robót uzupełniających. Protokół konieczności będzie podlegać akceptacji Zamawiającego;

c)  przedstawienie  opinii  dotyczącej  kalkulacji  kosztów  Wykonawcy  Robót  na  wykonanie  robót
uzupełniających w zakresie ich ilości i wartości;

d)   wydania  polecenia  wykonania  robót  uzupełniających  wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody
Zamawiającego;

W przypadku rozwiązania umowy o wykonanie robót budowlanych z dotychczasowym wykonawcą robót
budowlanych Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego
wykona  inwentaryzację  zrealizowanych  prac  budowlanych  praz  przedstawi  zróżnicowane  kosztorysy
inwestorskie  stanowiące  podstawę  do  wszczęcia  nowej  procedury  przetargowej  przy  czym  Zamawiający
zastrzega, iż z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”

                W załączeniu  zmieniony załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

         Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 08.10.2014r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


