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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ruszowie”. 

 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania 
do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
 Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów mówiących z zapłacie wynagrodzenia po zakończeniu 
zadania i podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego wykonania robót – SIWZ 
rozdz. II pkt 8 ppkt 7.2, Projekt umowy § 3 ust. 2 „Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie 
płatne po zakończeniu robót i podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych 
robót”.  
PYTANIE NR 2 
 Prosimy o wykreślenie z SIWZ i Projektu umowy zapisów: „Bieg terminu gwarancji i rękojmi 
za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i wydania przez 
Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.” 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 i NR 2 
Przez „bezusterkowy” należy rozumieć wykonanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym 
i z zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego. 
 
PYTANIE NR 3 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2014r., poz. 
1232) wnosi o zmianę zapisu SIWZ i treści umowy o następującym brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie wynikającej 
z pozwolenia na budowę (…)” (§ 4 pkt 2.14 umowy oraz II pkt 2 str. 3 SIWZ). 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 4 pkt 2.14 umowy oraz II pkt 2 str. 3 SIWZ  „Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia 
na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz 
produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów” należy 
rozumieć następująco: Zamawiający jako inwestor wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na 
użytkowanie obiektu, natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty, w tym niezbędne uzgodnienia, stanowiące załącznik do w/w wniosku.  




