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Wykonawcy

Dotyczy: postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót
ogolnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych remontu lokalu mieszkalnego,
stanowiącego własnośc Zamawiającego' połozonego w Gdańsku przy ul. Srebrnej 28137, o
powierzchni uzytkowej 46,90 m' t przywrócenia go do stanu pozwalającego na ponowne
jego wynajęcie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motlawa Sp. z o.o. odpowiada na
pytanie jednego z Wykonawców i modyfikuje treść umowy.

Pytanie: Proszę o podanie wysokości runa wykładziny dywanowej oraz Wmaganych
parametrów. Proszę o podanie więcej informacji o wykładzinie PCV jakąZamawiający chce
wbudować na w/w inwestycji'

odpowiedz: Wymagane parametry wykładziny dywanowej :

1. Wykładzinapętelkowa
2. Klasa wytrzymaŁoŚci; min' 22wgPN-EN 685
3' Gramatura wykładziny: min 500 g/m2
4. Włokno poliamidowe (PA)

Wymagane parametry wykładziny PVC:
l. Wykładzina heterogeniczna
2. Klasa wyttzrymałoŚci: min. 22 wg PN-EN 685
3' Całkowita gruboŚć wykładziny: min' 2 mm
4. Grubość warstwy Ścieralnei: min 0,25 mm

Wykładziny mocowanę na klej na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest łączenie
v'rykładzin w ramach jednego pomieszczenia' Kolor naleŻy uzgodnić z Zamawiającym, po
przedstawięniu wzorników. Na łączeniach wykładziny pomiędzy pomieszczeniami naleŻy
zamontować listwy progowe przykręcane.

Zamawiający modyfikuje treść umowy dodając trzy paragrafy o następującej treści:
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1. Jezeli Wykonawca popadnie w opóŹnienie w wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia lub
jego częścl, Zamawtający może przerwac wykonywanie robót ptzez Wykonawcę i odstąpić
od Umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przetwać
wykonanie robot przez Wykonawcę i z|ecic realizację niewykonanych robót osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. W wyzej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za
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juz wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen w stosunku

do Zamawiającego ztyĄułu odstąpienia przez niego od Umowy.
3. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy ptzez Zamawti1ącego' w
sfuacji określonej powyzej, ZamawlĄący pisemnie powiadomi Wykonawcę wyznaczając
termin sporządzenia inwentaryzacji, w przypadku odmowy udziału Wykonawcy w
inwentaryzacji po upływie wyznaczon:ego terminu Zamawtający sporządza samodzielnie
protokół tnwentaryzacji robot oraz dokonuje odbioru technicznego robót i na tej podstawie

rozltcza wynagrodzenie Wykonawcy' wyznaczając jednocześnie termin na opróznienie
frontu robot z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający
Uznaza zbędne.
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1. KaŻda ze stron może odstąpić od Umowy' lub od części Umowy w przypadkach
określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Zamawia1ący może takze odstąpiÓ od Umowy, lub od części Umowy w następujących
przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej Zmlany okoliczności powodującej, że wykonanie
zamówieni a nle leŻy w interesie publicznym czego nie mozna było przewidzieć w chwili
Zawatc|a Umowy. ZamawiĄący moze w tym przypadku od Umowy odstąpić w terminie
dwoch tygodni od powzięcia wiadomości o powyzszych okolicznoŚciach. W takim
przypadku Wykonawca może ŻądaÓ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu
wykonania części Umowy
b) Wykonawcaopożnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,
c) gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w reaIlzacji Przedmiotu Umowy i roboty nie zostaną
wznowione po pierwszym wezwaniu,
d) wykonywanlaprzez Wykonawcę robot Znatuszeniem Umowy,
e) zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzectej bez zgody Zmawn1ącego,

D likwidacji firmy Wykonawcy lub złoŻenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłoŚci
Wykonawcy
g) wydania nakazu zajęcia majątku WykonawcY, o w szczegolności zajęcia wierzytelności z
tytułu wykonania Umowy.
3. odstąpienie od Umowy, określone w ust. Ż lit a) niniejszego paragrafu, nie jest

zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapŁaty

kary umownej.
4. odstąpienie od umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba
Że bezpośtednio w umowie zastrzeżono, ze wznaczenie dodatkowego terminu nie jest
konieczne.
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1. W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest:

a) uczestniczenie przy sporządzanluprzezZamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w
toku, na dzten odstąpienia,
b) uczestniczenie w odbiorze technicznym robót wykonanych do dnia odstąpienia od
Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robotzabezpieczających'
c) zabezpleczen|e przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na, koszt strony, która
spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy
d) sporządzenie wykazu materiałów' urządzen i konstrukcji, których pozostawienie na

froncie robot jest niezbędne,
e) pozostawienie na froncie robót materiałów, urządzen i konstrukcji, ktorych
pozo stawi e nla zażądał Zamaw taj ący,
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D wezwanię Zamawtającego do dokonania odbioru wykonanych robót w
zabezpieczających.
Ż' W raztę odstąpienia od Umowy, lub od częŚci Umowy Z przyazyn, zaktore

toku i robót

Wykonawca
nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do
a) dokonania odbioru technicznego robót w toku i robót zabezpteczających oraz zapŁaty
naleznego wynagrodzenia,
b) przejęcia frontu robót.

Zmiany zostają przekazane wsrystkim Wykonawcom, którzy pobrali materiaĘ
przetargowe oYaz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i od tej
chwili są dla nich wiążące.

ZpowaŻanl.em
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