WIZP.271.16.1.2015

Kościerzyna, dnia ……06.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czas realizacji zadania od momentu podpisania umowy (około połowy lipca) do daty zakończenia
(28 sierpnia) wynosi niecałe 1,5 miesiąca, jest niewystarczający ze względów technologicznych (roboty
ziemne, roboty żelbetowe, czas dojrzewania betonu - wynosi 28 dni, przyklejenie okładziny kamiennej). Czy
Inwestor dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji?
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
zamówienie było zrealizowane w terminie do dnia 15.09.2015r.
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.
Jednocześnie zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego zaktualizowany formularz oferty ze
zmienioną datą wykonania zamówienia tj. do 15.09.2015r.
2. Czy Zamawiający uzna za wystarczające uprawnienia kierownika budowy branży drogowej: "Uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
które uprawniają również do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu dróg wewnętrznych, dróg
dojazdowych (D) dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z) w rozumieniu przepisów w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie". Dodam informacyjnie, że
planowane przez Zamawiającego prace wchodzą w zakres w/w uprawnień.
Zamawiający informuje, że Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien potwierdzić, iż na czas realizacji zamówienia
będzie dysponować osobami zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje
niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
1. Kierownik budowy branży drogowej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 3 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej
specjalności
2. Kierownik robót branży elektroenergetycznej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 3 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej
specjalności,
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3. Kierownik robót branży konstrukcyjnej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie co najmniej 3 lat pracy w kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia informację dotyczące dostawy i montażu wiat przystankowych
wskazanych w poz. 123 kosztorysu ofertowego branży ogólnobudowlanej i sanitarnej.
Wiata o konstrukcji nośnej wykonanej z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, poprzez
które wiata jest przytwierdzona do podłoża. Ściany tylne i boczne z pleksi, które przymocowane są od dołu do belki
poprzecznej oraz od góry do elementu konstrukcji dachu.
Wszystkie elementy stalowe wiaty ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.
Wiata wyposażona w ławkę wykonaną z drewna o długości min. 2000 mm.
Wymiary wiaty: wysokość min.: 2500 mm, szerokość zadaszenia 1500-1600 mm, szerokość ścianek bocznych
max. 500 mm, długość wiaty min. 4000 mm.
Poniżej przykładowe zdjęcie wiaty przystankowej.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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