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WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.3.2020.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ulicy Topolowej od
skrzyżowania z ul. Kamieńską - droga wojewódzka nr 102 do skrzyżowania z ul. Władysława
Łokietka w Rewalu.

Na podstawie art. 38 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. póz. 1843) Zamawiający odpowiada na złożone poniższe zapytania:
Pytanie l

SST D - 08.02.02 chodnik z brukowej kostki betonowej w punkcie 2.2. Betonowa kostka brukowa -wymaganiai
powołuje się na normy posiadające status wycofanych. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na i
zastosowanie kostki betonowej zgodnej z obowiązującą normg PN EN 1338 przywołaną w wymaganiach dla kostki w
SST D - 05.03.23a nawierzchnia z betonowej kostki brukowej?

Pytanie 2

W nawiązaniu do zapisów SIWZ róż. 13 pkt 2 ppkt 7 dotyczący uwzględnienia w ofercie kosztów wymiany
gruntu zwracamy się z prośbą o zamieszczenie badań geologicznych w celu prawidłowego oszacowania kosztów
v/ykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie posiada badań geologicznych, prosimy o wykreślenie
zapisów dotyczących uwzględnienia kosztów wymiany gruntów w ofercie. Wykonawcy na etapie składania ofert bez
wglądu do badań, które są obovi/iEzkiem projektanta na etapie opracowania dokumentacji technicznej niesą wstanie
oszacować rozmiaru i kosztów ewentualnej wymiany gruntu.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu SIWZ w róż. 13 pkt 2 ppkt 8 w całości. Wszelkie kolizje z
istniejącym uzbrojeniem, a co za tym idzie wykonanie ewentualnych przekładek sieci powinny zostać uwzględnione w
dokumentacji technicznej i uzgodnione z gestorami sieci.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy róż. 16 pkt 9 „... zawierać zapisy dotyczqce moiliwości wypłaty kwoty zabezpieczenia w przypadku
nleprzediużenia lub niewniesienio nowego zabezpieczenia przez Wykonw^cę". Zarówno zapisy SIWZ jak i projektu
umowy nie uwzględniają warunków przedfużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Prosimy o zmianę
umowy poprzez podanie warunków dla których zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać wydłużone
tub wykreślenie zapisu róż, 16 pkt 9 przywołanego powyżej.
5. „Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie zapisu rozdziału V pkt. 3 ppkt. "a" SIWZ -
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oferenta.
Zgodnie z treścią SIWZ w oparciu o rozdziały pkt. 7,8,9,10,11,12 ppkt. 1,2,3,4...
wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów ,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych"
pyt. czy wykonawca może przedłożyć m.innymi informacje z banku dotyczącą podmiotu
trzeciego na zasoby którego się powołujemy potwierdzająca wysokość posiadanych środków w
kwocie co najmniej 500 000,00 zł lub też ,że podmiot trzeci posiada zdolność kredytową na co
najmniej 500 000,0 złotych ?"
6.
„Posiadamy polisę OC dzialaności na kwotę 5 min ważną do 29.07.2020 r. Polisa po tym
terminie będzie kontimuowana. Czy mimo tego jest wymagana polisa dedykowana czy można
przedstawić kontunuację polisy OC wraz z opłaceniem składek za kolejny okres



ubezpieczenia."

Odpowiedzi.
Ad. l
Tak

Ad. 2

Zgodnie z projektem techniczny branży sanitarnej na wykonanie odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, patrz opis techniczny pkt 5.6 Roboty Ziemne - ułożone rurociągi należy zasypać
gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami co 10-20cm. Do wyceny należy przyjąć nowy
materiał dostarczony z kopalni kruszyw.

Ad. 3

Inwestycje należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami, uzgodnieniami otrzymanymi w trakcie opracowania dokumentacji. Nierozłączonym
elementem dokumentacji jest protokół z narady koordynacyjnej. Zawarte w nim postanowienia
należy uwzględnić w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca powinien zapoznać się ze
stanowiskiem uczestników narady i uwzględnić ewentualne koszty związane z zapisami
gestorów sieci.

Ad.4
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ - załącznika nr 7 (projekt umowy) poprzez dodanie
artykułów nr 11.7 i 11.8 do umowy w brzmieniu:
11.7. W przypadku zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w 7 dniu po podpisania aneksu, -wcześniej uzgodniony z
Zamawiającym nowy dokument gwarancyjny lub aneks pierwotnie złożonego dokumentu,
obejmujący zmieniony okres realizacji umowy, pod rygorem potrącenia wymaganej hvoty
zabezpieczenia z najbliższej lub z następnych faktur
11. 8 . W przypadku gdy termin odbioru końcowego robót przypada po terminie zakończenia
realizacji przedmiotu umo-wy, określonym -w art. 5 ust l umo-wy , dokument gwarancyjny
należytego wykonania urnowy obejmuje oh-es realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania
umowy do dnia faktycznego odbioru końcowego robót, powiększony o 30 dni

Ad.5
Tak.
Odpowiedź na to pytania znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -
Rozdział V ust. 3 pkt 7- 12.

Ad. 6
Nie jest wymagana dedykowana polisa -jeśli wykonawca posiada ważną (opłaconą) polisę.

Zamawiający, w celu udzielenia Wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, na
podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy zmienia termin składania ofert i ustala nowy na dzień
19.06.2020 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2020 r. o godz. 10.10 .

Za Zamawiającego
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