WIZP 271.6.4.2013

Kościerzyna, dnia 18.03.2013r.

………………………..
………………………..
………………………..

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kupieckiej wraz
z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie iż wystarczające będzie dołączenie do oferty części sprawozdania finansowego tj. bilansu oraz
rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta.
Zamawiający określił w siwz warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej oraz wymienił dokumenty, które Wykonawca winien przedstawić w ofercie w celu potwierdzenia jego
spełniania. Dla części o której mowa w zapytaniu w siwz zapisano: „sprawozdanie finansowe albo jego części,
a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności
– za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres”.
2. Czy posiadana przez Zamawiającego decyzja administracyjna zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów wprowadza
ograniczenia dotyczące terminu realizacji wycinki. Prosimy o przekazanie w/w decyzji lub sprecyzowanie wszystkich
ograniczeń/wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, dotyczących m.in. terminu
wykonywania prac wycinkowych, zapewnienia nadzoru ornitologa podczas wykonywania ww. prac.
3. Prosimy o potwierdzenie, że dodatkowe obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych zezwalającej na wycinkę drzew
i krzewów leżą po stronie Zamawiającego i nie obciążają Wykonawcy.
Ad: 2 i 3:
Przy sporządzaniu oferty w zakresie wycinki drzew i krzewów należy wycenić wycinkę drzew i krzewów
z karczowaniem karpin i utylizacją - zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Są to wszystkie elementy jakie Wykonawca
winien ująć sporządzając ofertę w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-66.

