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Ws rozdzielnika

Doryczy: przeta.gu nieograniczonego o wartosci r6wnej lub przekaczaj?cej 5 225 000 eu.o na tobotg
budowlarA pn.: ,Rozbudowa skrzyZowatria ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow4
i Podjazd w Gdyni wraz z budowa klndki pi€szo-rowerowej nad ul. podjazd jako
I etap rozbudo$T ulicy 10 Lutego"

MIA

UIR a./a

W odpowiedzi na p]'taria Wykonawcy zloZone po t€rminie dotyczqcym skladani:r wniosk6w
o $Tjasnienie tresci SIWZ, wskazanym w art. 38 ust. I ustawy Prawo zam6wief publicztry€h,
qyjaSniam:

P),tanienr2l:
W zwi4zkLr z pzygotowaDiem ofefy lla w przeta'Ig araz dzisiejszymi odpowiedziarni
Zai\awiaj4cego ','/ftz z zamieszczeniem zamiennych projekt6w, z\'fiacamy sig z prosb4 o przed{uzonie
terminu zlozenia ofert o przy|ajmniej 2 dni np. do dnia 24.08.2016, aby Wykonawca mial czas na
wprowadzenie odpowiednich zmian omz rzetelne przygotowanie ofefty.
OdpowiedZ:
Zamawiaj?cy infomujg, ze nie pzedhzy terminu z,lozenia ofert.
Odpowiedzi na pltania Wykonawc6w, zamieszczone w dniu 1 7.08.2016r.\'r'prowadzi+y nastgpujqce
modyfikacje:
1) na pltanie n 17 - Zamawiaj4cy usciSlil iloii slup6w do malowania a zamieszczony zamienny

rysunek wskazywal ich lokalizacjg, nie wprcwadzaj4c 2adnych innych zrnian pzedDliotu
zam6rri€nia;

2) na pltanie nr 18 - Zamawiaj4cy llie dokonal zmiany zakresu przediniotu zam6wienia (zakfes
zgodny z ilosciami wynikaj4cyrni z tysunk6w zawartych w projekcie wykonawczyrn). Dokonana
zostalajedyrie korektajednej pozycj i zestawienill podstawowych material6\',' montazowych.

3) Da p)'tanie m 19 - Zamawiaj4cy nie dokonal zmiany zakresu przedmiotu zam6wienia.
4) ia pttaiie n 20 - Zarnawiaj4cy udcislil zakrcs rcb6t remontowych w studniach.
Z punldu widzenia Zamawiajqcego, nawetjesli uscislenie zakesu przedniotu zam6wie ia traktowai
jako zmiang dotycz4c4 przedmiotLl, wielkoSci lub zakresu zam6wienia, to wprowadzone mod)'fikacje
nie wymagaj4 dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach i przedlrzenia w zwiqzku z
tym terminu skladania ofeft.

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgsd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamdwienia i nie
modynkuj€ jej tresci,
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