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Zamawiający: Gmina Imielin                                                                                        Imielin, dnia 7.03.2023r. 
 
 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na  „Budowa wodociągu i kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie                                       
wraz z przebudową drogi.”   

 

Nr sprawy: GK.271.7.2023 
 

           
Informacja o zauważonej omyłce pisarskiej w SWZ. 

 
            W SWZ na stronie nr 5 w rozdziale III.  TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 
w pkt 4 jest : 
4. Realizacja robót musi przebiegać ściśle z uzgodnionym z Zamawiającym   
harmonogramem rzeczowo – finansowym. Harmonogram rzeczowo - finansowy należy 
przygotować w układzie miesięcznym i złożyć go do akceptacji Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy na realizację zadania. W harmonogramie należy przyjąć, że do                   
20 listopada 2023 roku należy wykonać nie mniej niż 52,5% przewidzianych robót z całości 
zadania, a w roku 2023 (maksymalnie do 31.10.2023 roku) pozostałą część. Przedstawiona 
wartość procentowa robót może ulec zmianie w wyniku złożonej oferty przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem, że na jej wartość składa się 50% dofinansowania (środki obce) oraz 
minimum – 5% wartości inwestycji jako wkład własny. Po za tym harmonogram rzeczowo – 
finansowy realizacji inwestycji musi być bezwzględnie zgodny z warunkami rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy określonymi w §12 projektu umowy (istotnych postanowieniach 
umowy), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający żąda również przed podpisaniem 
umowy z wybranym Wykonawcą dostarczenia ofertowego kosztorysu szczegółowego oraz w 
trakcie realizacji szczegółowego kosztorysu powykonawczego obejmujący okres pierwszych 
8 miesięcy realizacji zadania. Kosztorysy będą wymagane w formie papierowej jak i w formie 
edytowalnej elektronicznej uzgodnionej z inspektorem nadzoru.  
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                                                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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