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Dotvczv: orzetarsu nieosraniczoneso na
nanie robót budowlanvch ooleeaiacvch na
adaptacii i modernizacii pomieszczeń centrum LTcc i Technologii wielowarstwowvch oraz

Laboratorium Badań Niezawodności w ramach strategicznei infrastrukturv badawczei ..CEZAMAT
- centrum zaawan sowanvch tvlateriałów i T nolosii" w svstemie zaoroiektui i wvbudui.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo
zamówień publicznych, publikuje odpowiedzi na pytania.

Pvtanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie § 9 wzoru umowy dotyczqcego worunków platności. Czy podane w ust. 7,
lit. a) - f) maksymalne wartości faktur częściowycho wartościach procentowych odpowiednio 3;
70; 20; 20; 40% należy rozumieć jako wartości narastajqce czy sq to wartości indywidualne dla
każdej z faktur które po zsumowaniu dajq łqcznie zoawonsowanie o wysokości 93 %?
Odpowiedź:
Maksymalne wartości faktur częściowychnależy rozumieć jako procentowe wartości umowy,
indywidualne dla każdej wystawionej faktury. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć
93% wartości umowy. Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. t) Załącznika nr 10 do SIWZ, pozostała część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury końcowej wystawionej po
podpisaniu protokołu odbloru końcowego robót.

Pvtanie nr 2:
Prosimy o zmianę wartościfaktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej (§ 9 ust.
lit. a)) na 70%. Podana wartośćj% wartości przedmiotu umowy jest nieadekwatna do poziomu
skomplikowania projektu, konieczności wykonania wymaganych eksperĘz, uzyskania odstępstw
oraz usunięcia kolizjii nie odpowiada obecnie występujqcym stawkom na rynku.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatnościza wykonanie dokumentacji
projektowej.
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PWanie nr 3
Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie pozwolenio na budowę

użytkowanie? Czy Zamawiajqcy uwzględnił ten okres
przed mi otu zamówi
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pozwolenia na
wymoganym terminie realizacji

?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz użytkowanie.

Uwaga!
Zamawiający informuje, że pytanla oraz odpowiedzi na nie stają się lntegralną częściąspecyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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