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Wykonawcy 

ZamawiajXcy - Gmina Pacanow na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013r poz.907) informuje, ze w postQpowaniu o 
udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
„1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Ksi^znice -Zakobylany- Zborowek od km 0+730 
do km 1+000, diugosci 270mb, 
2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasow w kierunku Pacanowa od km 0 + 757 do 
km 1+091 dl. 334 mb 
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy- Ksi^znice od km 0+005 do km 0+785 
dl 780 mb. 
4. Remont drogi dojazdowej do pol w miejsc. Kwasow o nr ewid. gruntowej 209 od km 
0+000 do km 0+190 dl 190mb 
o Iqcznej diugosci 1574 mb" 

do zamawiaj^cego wplyn^lo nast^puj^ce zapj^anie Wykonawcy do tresci Specyfikacji 
Istotnych Warunkow Zamowienia , na ktory udzielono stosownych wyjasnien: 

1. Czy w zwi^zku z wyst^ieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych 
zwi^anych z jesienn^ por^ roku tj. przymrozkow, opadow deszczu lub sniegu, 
Zamawiaj^cy przedhizy termin wykonania przedmiotu zamowienia do dnia 31 maja 2014r? 

Ad . l Zamawiaj^cy informuje, ze zgodnie z § 8 pkt 2a projektu umowy stanowi^cej zat^cznik 
nr 8 do SIWZ zmiany umowy dotyczyc mog^ wyi^cznie zmiany terminow wykonania robot -
w przypadku gdy o zmian? tak^ wys t^ i Zamawiaj^cy, lub zmiana taka stanie si§ konieczna 
ze wzgl^du na okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili skiadania oferty 
kl^ski zywiolowe, warunki atmosferyczne odbiegaj^ce od typowych dla pory roku, 
uniemozliwiaj^ce prowadzenie robot budowlanych, bl^dy w dokumentacji maj^ce wplyw na 
realizacj? robot, wstrzymanie robot przez Zamawiaj^cego, opoznienia wynikaj^ce z terminu 
przekazania placu budowy. Z uwagi na niewielki zakres robot przewidzianych do wykonania 
w niniejszym zamowieniu Zamawiaj^cy stoi na stanowisku, iz realizacja zadania w terminie 
okreslonym w specyfikacji jest realna. 

Wyjasnienia zawarte w niniejszym pismie s^ wi^^ce dla Wykonawcow i stanowiq. 
integraln^ cz^sc SIWZ. 
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