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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w

miejscowości Tapin

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przetargu

nieograniczonego na budowę chodnika w miejscowości Tapin, poniżej przedstawiam

skierowane zapytania oraz odpowiedzi zamawiającego:

1. Proszę o zamieszczenie w materiałach przetargowych projektu (części opisowej i

rysunkowej) zadania "Budowa chodnika w miejscowości Tapin".

Odpowiedz: Część rysunkowa i tekstowa została w dniu dzisiejszym umieszczona na

stronie internetowej zamawiającego.

2. Proszę o informację czy jest możliwe rozliczenie robót przez odbiory częściowe i

faktury częściowe?

Odpowiedz: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

3. Proszę o wyjaśnienie czy rozliczenie robót będzie kosztorysowe czy też ryczałtowe?

Odpowiedz: Ryczałtowe.

4. Proszę o wyjaśnienie jaką metodą należy opracować kosztorys- uproszczona, czy

szczegółowa?

Odpowiedz: Uproszczona.

5. Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących wiedzy i doświadczenia. Zamawiający

wymaga wykazania przez Wykonawcę co najmniej 3 robót budowlanych w.okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie. Prosimy o wskazanie czy wykazane roboty

budowlane mają być rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia? Czy należy

przedstawić co najmniej 3 roboty polegające na budowie chodników z kanalizacją

deszczową? Proszę również o informację jaka ma być wartość minimalna wykazanych

robót?



Odpowiedz: Proszę o podanie 3 robót podobnych rodzajowo o wartościach podobnych

do przedmiotu zamówienia.

6. Proszę o sprecyzowanie wymagań dotyczących dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Proszę o

dołączenie do dokumentacji przetargowej wzoru wymaganego wykazu osób. Proszę

informację jakie uprawnienia wymagane są od kierownika budowy?

Odpowiedz: Proszę o podanie na kartce formatu A-4 listy osób, które będą

uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z podaniem :funkcji jaką będą pełnić np.

• Jan Kowalski - kierownik robót

• Jan Nowak - operator koparki

w stosunku do kierownika robót proszę o dołączenie kopii uprawnień do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie obejmującymi przedmiot zamówienia.

7. Proszę o podanie minimalnej wartości polisy OC jaka ma zostać przedstawiona w

postępowaniu.

Odpowiedz: Minimalna wartość polisy OC - 100 000,00 zł (sto tysięcy zł).

8. Proszę o informację czy rury PCV łączone na wcisk można zastąpić przez rury PP SN

8 karbowane (dwuścienne) łączone na wcisk?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

9. Proszę o podanie grubości nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych

jaką należy wykonać.

Odpowiedz: Patrz przedmiar robót pozycja 15-18.

10. Proszę o wskazanie z jakiego rodzaju i koloru kostki (Holland, Behaton; szara czy

czerwona) należy wykonać chodnik i zjazdy.

Odpowiedz: Kostka wzór dowolny, 20 % kolor, 80 % szara.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy odwodnienia rowów krytych

rur PP w miejsce rur PCV pozycje m 29 i 30 przedmiaru robót)?

Odpowiedz: Patrz punkt 8.

12. Prosimy o podanie prawidłowego terminu składania ofert - zgodnie z pkt XI SIWZ

oferty należy składać do dnia 2011-11-12, zgodnie z ogłoszeniem - do dnia 2011-12-

15.

Odpowiedz: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rokietnicy w

terminie do dnia 15.12.2011 r. godz. 930.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią



specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy


