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Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy  postępowania  o  nr  ogłoszenia  o  zamówieniu  2016/S  077-135512  –
„Modernizacja i rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia oraz Zamawiający zgodnie z zapisami art.38 ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zmianami) modyfikuje zapisy SIWZ:

1. Treść zapytania:

„Zgodnie z zapisami Rozdział 8 punt 1.3)f) – Wykonawca ma dysponować osobą zdolną do
wykonania  zamówienia  tj.  Kierownikiem  robót  drogowych  posiadającym  m.in.
doświadczenie  zawodowe  polegające  na  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub  robót
drogowych na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie drogi klasy D o
długości  co  najmniej  1000  mb.  Zgodnie  z  tak  postawionym  warunkiem  na  spełnienie
doświadczenia kierownika należy wykazać budowę drogi klasy D, o wymaganej długości,
która jest najniższą z klas, przez co osoba posiadająca doświadczenie polegające na budowie
dróg klas  wyższych tj.  Z,L,G,GP,S,A, według tak postawionego warunku- nie  spełnia  go.
Prosimy o  modyfikację  warunku  poprzez  zmianę  zapisu  na  :”  doświadczenie  zawodowe
polegające  na pełnieniu funkcji  kierownika budowy lub robót  drogowych na co najmniej
jednej robocie budowlanej polegającej na budowie drogi  co najmniej klasy D o długości co
najmniej 1000 mb.”

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 8 pkt. 1.3) ppkt.f) str. 15 ostatni myślnik (SIWZ .
Część  I.  Instrukcja  dla  Wykonawców  IDW)  poprzez  dodanie  słów  „co  najmniej”  przed
wyrazami „klasy D o długości co najmniej 1000 mb.” na następującą:
„- doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót
drogowych  na  co  najmniej  jednej  robocie  budowlanej  polegającej  na  budowie  drogi  co
najmniej klasy D o długości co najmniej 1000 mb.”
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2. Treść zapytania:

„W  nawiązaniu  do  otrzymanych  materiałów  przetargowych  zwracamy  się  z  prośbą  o
usuniecie  rozbieżności  dot.  wysokości  sumy  ubezpieczenia  polisy  ryzyk  budowlano  –
montażowych i określenie czy ma ona wynosić:
„110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej” – zgodnie z zapisem w Załączniku do Oferty
pkt. „Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy” 18.2
czy wartość równą „wartości oferty brutto” – zgodnie z zapisem SIWZ – Rozdział 17 pkt. 6
ppkt. 3)”

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  zgodnie  z  zapisami  „Załącznika  do  Oferty”  dla  ubezpieczeń
wiążące są wymogi postawione zgodnie z Klauzulą 18.1 (a)(b), 18.2., 18.3.
Wobec powyższego skreśla się omyłkowy zapis w IDW w Rozdziale 17 pkt. 6 ppkt. 3).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                    Dariusz Kruszewski
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