Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia: 2018-02-01

ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Znak sprawy: PIFZ-Z.271.3.2018
ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.01.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na zadanie
pn. „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych łączących istniejące ciągi piesze i rowerowe
wraz z budową kładki i oświetlenia w Kruszwicy przy ulicy T. Kościuszki” z projektu
pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica”.
Zamawiający na podst. art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.3.2018.
Pytanie 1
Czy Zamawiający posiada i zamierza udostępnić Wykonawcy teren pod plac składowy
i zaplecze budowy? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca na planie zagospodarowania.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający dysponuje terenem przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy (dz. nr 27/4). Teren
posiada nawierzchnię gruntowa i nie jest ogrodzony. Wykonawca, w przypadku zajęcia terenu
będzie zobowiązany do jego odtworzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego
zadania.
Pytanie 2
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia
i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie
obciążą Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie wszystkich powyższych.

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający potwierdza posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej
z uzgodnieniami. Dodatkowo załącza decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę.

wraz

Pytanie 3
Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dot. warunków udziału w postępowaniu – zdolność
techniczna i zawodowa tj. pkt. 6.3. lit a) SIWZ:
a) Wykonawca przedstawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kładki, pomostu itp.
o powierzchni co najmniej 220m2. Posadowienie obiektu na mikropalach wierconych.
na:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego
o powierzchni co najmniej 220m2, w skład której wchodziło posadowienie obiektu na palach
wierconych.
Zdaniem Wykonawcy rodzaj pali wierconych nie powinien mieć wpływu na możliwość udziału
w postępowaniu. Utrzymując wymagania bez zmian Zamawiający może ograniczyć możliwość
wzięcia udziału w postępowaniu firmom, które mają wystarczającą wiedzę, doświadczenie,
potencjał techniczny i osobowy, aby realizować zamówienie, a tym samym naruszać zasadę
uczciwej konkurencji (art.7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Ponadto utrzymując takie
wymagania Zamawiający może ponieść nieuzasadnione koszty związane z wykluczeniem
potencjalnych, zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawców z udziału w postępowaniu,
co może naruszać art. 44 Ustawy o Finansach Publicznych.
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 6.3. lit a) SIWZ:
Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego
itp. o powierzchni co najmniej 220 m². Posadowienie obiektu na palach wierconych.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dwóch referencji, gdzie pierwsza referencja
dotyczy roboty budowlanej polegającą na budowie kładki, pomostu itp. o powierzchni co
najmniej 220 m2, natomiast druga referencja dotyczy roboty budowlanej polegającej na
posadowieniu fundamentów pod słupy energetyczne na mikropalach wierconych?
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 6.3. lit a) SIWZ:

Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu mostowego itp.
o powierzchni co najmniej 220 m². Posadowienie obiektu na palach wierconych.
Zamawiający dopuszcza również wykonanie roboty budowlanej polegającą na budowie
kładki, pomostu itp. o powierzchni co najmniej 220 m2 oraz roboty budowlanej
polegającej na posadowieniu fundamentów na mikropalach wierconych pod inny obiekt
budowlany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień
13.02.2018r. godz. 10:00.
Zamawiający

