W związku z pytaniami ze strony wykonawców, Zamawiający, działając na podstawie części
XVI ust. 3 Warunków postępowania przetargowego, sygn. IK/08/2012, dokonuje
następujących zmian ww. Warunków w ten sposób, że:
I. w zakresie „Umowy na wykonanie czynności inżyniera kontraktu”, stanowiącej Załącznik
nr 7 do Warunków postępowania przetargowego:
1) w § 3 ust. 2 pkt x) otrzymuje brzmienie:
„x) przeprowadzenie / udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych Inwestycji,
opiniowanie – na wniosek Inwestora - wad Inwestycji stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym, konsultacje i/lub ekspertyzy techniczne związane z roszczeniami
gwarancyjnymi w stosunku do generalnego wykonawcy itp. wsparcie wymagane przez
Inwestora w trakcie dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od generalnego wykonawcy
– w granicach łącznie do 48 godzin zegarowych w całym okresie gwarancyjnym,”
2) w § 3 ust. 2 pkt y) skreśla się,
3) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Po dniu podpisania Protokołu Przyjęcia do Eksploatacji Zabezpieczenie winno
obejmować – do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej przez Generalnego
Wykonawcę - co najmniej 10 % kwoty, o której mowa w ust. 2 (z zastrzeżeniem
konieczności zapewnienia ciągłości Zabezpieczenia) i zostanie zwrócone (zwolnione)
w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji, nie później jednak niż w terminie 14
dni od daty wykorzystania przez Inwestora limitu konsultacji technicznych w okresie
gwarancyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt x) Umowy.”
II. Warunki postępowania przetargowego w części V ust. 1 pkt a) otrzymują następujące
brzmienie:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a)
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed dniem wszczęcia
niniejszego Postępowania, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest
krótszy to w tym okresie, minimum trzy (3) usługi odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, przy inwestycjach budowlanych dotyczących budowy (w
tym rozbudowy) obiektów wielkoprzestrzennych, w szczególności przemysłowych, o
wartości brutto prac budowlanych co najmniej 35.000.000,- (trzydzieści pięć
milionów) złotych każda.
Za usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje
wyłącznie świadczenie usług nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu /
inwestora zastępczego przy realizacji usług budowlanych ww. obiektów.
Pod pojęciem „obiektów wielkoprzestrzennych” rozumie się na potrzeby niniejszego
Postępowania obiekty o powierzchni minimum 10.000 m2.
Zamawiający wskazuje, iż nie uzna doświadczenia nabytego przez wykonawcę w
trakcie inwestycji budowlanych związanych z robotami budowlanymi w zakresie
inżynierii lądowej lub wodnej (w tym budową infrastruktury drogowej), a także
realizacji inwestycji developerskich.”

W związku z dokonaną powyżej modyfikacją Warunków postępowania przetargowego
Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert wyznaczając go na dzień 20
września 2012 roku, godz. 12.00.
Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 września 2012
roku, godz. 12.30.
W związku z powyższym oznaczenie koperty z ofertami winno zawierać opis:
FABRYKA BRONI „Łucznik” – Radom sp. z o.o.
ul.1905 Roku 1/9, 26-600 Radom
Oferta do przetargu na wybór inżyniera kontraktu, sygn. IK/08/2012
Nie otwierać przed dniem 20 września 2012 roku, godz. 12.30.

