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nr postępowania: BZP.2412.33.2017.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg rozdzielnika 
oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Budowa wodociągu z przepompownią i przyłączem wraz ze zbiornikiem wody 
pitnej do obiektu ARBORETUM Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach. 

 
INFORMACJA NR 3 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
Pytanie 1.  
Biorąc pod uwagę, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin wykonania, a zalecanym przez 
Zamawiającego minimalnym terminem wykonania zamówienia jest 90 dni kalendarzowych prosimy 
o informację, czy Zamawiający uzna zakończenie i gotowość robót do odbioru jeżeli do 
wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania zadania będzie 
załączona mapa powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę wraz z potwierdzeniem jej 
złożenia w Zasobie Geodezyjnym? 
Jeżeli oczekiwania Zamawiającego są inne i do uznania zakończenia robót wymagana będzie mapa 
powykonawcza zatwierdzona przez Zasób Geodezyjny, prosimy o uwzględnienie terminu 
oczekiwania na mapę, który wynosi min. 4 tygodnie i odpowiednio o wydłużenie zalecanego 
minimalnego terminu wykonania. 
Odpowiedź 1:  
Na etapie zgłoszenia zakończenia i gotowości robót do odbioru wystarczająca będzie załączona 
mapa powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodetę wraz z potwierdzeniem jej złożenia w 
Zasobie Geodezyjnym. 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w par. 9 punkt 4c) 
Umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ): 
było: c) dokumentację powykonawczą (w 3 egz.): protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty 

lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiałów, projekt powykonawczy z 
naniesionymi zmianami wraz z zatwierdzoną mapą powykonawczą 

zmienia się na: c) dokumentację powykonawczą (w 3 egz.): protokoły badań i sprawdzeń, atesty, 
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiałów, projekt powykonawczy z 
naniesionymi zmianami wraz z mapą powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę i 
potwierdzeniem jej złożenia w Zasobie Geodezyjnym. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu  
zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ),  

z uwzględnieniem ww. zmiany. 

W związku z koniecznością przygotowania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający 
przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 7.02.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 7.02.2018 r. o godz. 10:30. 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 
Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR Uniwersytetu Wrocławskiego 


