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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/220211/1 NA: ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 

OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”. 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje 
zmiany treść SWZ w następujących miejscach: 
 
Pkt. 6 SWZ otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia 
Umowy. 

Ust. 3.1 Projektowanych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych dla zadania w terminie 
27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. 

Pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót budowlanych w terminie 27 miesięcy liczonych od 

dnia zawarcia Umowy włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie, jako wymagana, 

aby roboty były uważane za ukończone w skład, których zaliczyć należy m.in.: uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia 

o zakończeniu robót, dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz 

z potwierdzeniem Konsultanta o kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji 

powykonawczej. Powyższe czynności i dokumenty będą podstawą płatności za wykonane roboty budowlane. 

Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego, sporządzony zgodnie z umową. 

Podstawą do wystawienia faktury częściowej (pierwsza transza) jest protokół odbioru częściowego, podpisany przez 

Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy, Inżyniera Kontraktu, właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego (dla 

zakresu rozliczanych robót) oraz Zamawiającego wraz z zestawieniem robót, podlegających rozliczeniu. Dokumenty 

załączane pod fakturę, np. oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców winny być podpisane 

przez osoby umocowane do składania stosownych oświadczeń. Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji 

Umowy powinny zostać potwierdzone przez Konsultanta (Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone 

najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku chyba, że Zamawiający ustali inaczej. Płatności za wykonane roboty 

budowlane będą realizowane zgodnie z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Program 

przewiduje dwie transze) i będą dokonywane do wysokości kwoty przewiedzianej w zatwierdzonym harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę robót. Za zwłokę w przekazaniu dokumentów do rozliczenia 

oraz kompletu dokumentacji powykonawczej będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. Wykonawca 

zobowiązany jest w przedstawionym do akceptacji i zatwierdzenia harmonogramie robót uwzględnić 

niezbędny czasookres dla wszystkich czynności wynikających z zapisów Umowy jak i niniejszego OPZ w 

tym również uzyskania stosownych Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakończeniu robót, 

dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem 

Konsultanta o kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca przedstawi oddzielnie harmonogramy robót dla obiektów inżynierskich objętych niniejszym 

zadaniem, uwzględniając uzyskanie wymaganych pozwoleń na ich użytkowanie. Nie uwzględnienie w 

harmonogramie robót czasu niezbędnego dla wykonania czynności, o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) 

nie uprawnia Wykonawcę do roszczeń z tytułu wydłużenia terminu umownego zakończenia realizacji 

zadania. 

 

 
Załączniki: 
1. Obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
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