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Rewal, 2009-08-31

WYKONAWCY
D
Doottyycczzyy:: pprrzzeettaarrgguu nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo nnaa -- Budowa centrum miejscowości Rewal wraz z dojściem i
zejściem na plaŜę
W odpowiedzi na pismo Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007 r. 223, poz. 1655 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie.
Zapytania:
„1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doświadczenie zawodowe-referencje w ilości pow. 6000 m2
koski polbruk o grubości 8 cm i pow. 3000 m2 o grubości równieŜ 8 cm?
2.W SIWZ Zamawiający powołuje się na opublikowany jako załącznik do SIWZ przedmiar robót i
tak w pkt.3.3. o treści :"Dołączone do dokumentacji przedmiary robót maja charakter wyłącznie
pomocniczy". My tego załącznika nie moŜemy znaleźć, prosimy o jednoznaczne wskazanie
miejsca pobrania tego załącznika, ewentualnie o przesłanie na nasz adres e-mail …”.
Odpowiedź:
Ad. 1
Zamawiający wyraŜa zgodę na przedmiotową modyfikację, w związku z czym koryguje się
postanowienia SIWZ w ten sposób, Ŝe zmienia się postanowienia pktu 10.11.6 (tabela) na
następujące:
• wykonanie minimum jednego zadania o pow. 3.000 m2 nawierzchni, z podbudową, z kostki
typu polbruk o grubości 6 cm lub 8 cm.
Ad. 2
Skreśla się w całości postanowienia pkt 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwagi
na fakt, Ŝe dokumentacja techniczna nie zawiera przedmiarów robót, zgodnie z § 4 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072).

W załączniku nr 4 do SIWZ (Wykaz wykonanych robót budowlanych), w pierwszym odnośniku,
zamiast pkt 10.11.5, wpisuje się pkt 10.11.06 .
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

