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IN.271.69.2016.PUM.2
			
Lwówek Śląski 2016.12.13

Wg rozdzielnika :

Dotyczy : zamówienia publicznego pn. 

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: 
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim


Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 oraz art. 11c ustawy PZP zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób ( pogrubiona kursywa ),:

1. Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
1. Jest 	
2) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dokumentacje projektowe            w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi z infrastrukturą towarzyszącą tj.: odwodnieniem, oświetleniem o długości min 200 mb i wartości min 35 000,00zł ,położonej na terenie objętym ochroną konserwatorską ( wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków
Winno być 
2) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 dokumentacje projektowe              w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi z infrastrukturą towarzyszącą tj.: odwodnieniem, oświetleniem o długości min 150 mb i wartości min 35 000,00zł, położonej na terenie objętym ochroną konserwatorską ( wpis do rejestru bądź ewidencji zabytków lub położonej w obszarze ruralistycznym)
 
Część III SIWZ Istotne postanowienia umowy
Wprowadza się dodatkowy zapis
 W §1 ust. 5 pkt 5.16.
5.16. Przez okres 36 miesięcy od podpisania protokołu przekazania – przyjęcia dokumentacji projektowej Wykonawca winien pozostawać w gotowości do udzielania wyjaśnień w trakcie trwania postępowań przetargowych  organizowanych na jej podstawie oraz w trakcie realizacji robót. Termin udzielenia wyjaśnienia wynosi  7 dni od otrzymania zapytania od Zamawiającego 

Zmienia się zapis w §13 ust. 2 pkt 2.2
Jest :
2.2.  za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2. za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad

Winno być 
2.2. za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej w okresie gwarancji oraz za zwłokę w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego na roboty - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  3 ust. 2. za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
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