WIZP.271.3.2.2017

Kościerzyna, dnia 21.03.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką
nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie”
CZĘŚĆ I:
budowa dróg wraz z infrastrukturą
CZĘŚĆ II:
oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W punkcie III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa widnieje zapis: „Określenie warunków: CZĘŚĆ I
a)Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane drogowe
porównywalne rodzajowo z niniejszym zamówieniem, polegające na budowie, przebudowie dróg wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe o wartości nie mniejszej niż
5.000.000 PLN brutto każda,..”. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest łączenie referencji
z innych realizacji, np. referencji z przebudowy drogi z referencjami związanymi z wykonaniem oświetlenia
drogowego, bądź kanalizacji ale z innej budowy i nie będzie to stanowiło podstawy do wykluczenia.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega w/w warunek udziału w niniejszym postępowaniu dla części I określony
w pkt 7.1.3a) siwz. Wobec powyższego powyższe zapytanie staje się bezprzedmiotowe.
2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami specyfikacji technicznej oraz dokumentacją
projektową, czy należy stosować słupy oświetleniowe ośmiokątne czy okrągłe z niewidocznym spawem?
Należy zastosować słupy oświetleniowe o przekroju okrągłym z niewidocznym spawem. Zastosować wysięgnik
zamontowany prostopadle do słupa połączony dodatkowo ze słupem górną poprzeczką usztywniającą wykonaną z
rury. Poniżej przykładowy schemat słupa.

3. Prosimy o rozważenie czy zasadne dla drogi miejskiej jest wykorzystanie słupów posiadających certyfikat
bezpieczeństwa biernego B w klasie 100NE2. Wg PN-EN 12767 wykorzystane słupy powinny być
zaprojektowane z klasie „0”.
W odniesieniu do normy PN –EN 12767 odnoszącej się do obszarów zabudowanych gdzie nie wskazano
podniesienia dopuszczalnej prędkości należy przyjąć klasę „0” dla słupów oświetleniowych.
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4. Prosimy o zamieszczenie formularza oferty i załączników w formie edytowalnej.
Zamawiający nie udostępnia edytowalnej wersji formularzy i załączników do oferty stanowiących część SIWZ.
Jednocześnie informujemy, że pliki w formacie .pdf nie zostały zabezpieczone przed kopiowaniem.
5. Z uwagi na zakres i stopień skomplikowania postępowania prosimy o zmianę terminu składania ofert
z 24.03.2017 na 31.03.2017.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie i zostaje określony w informacji poniżej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
zawodowej dla CZĘŚCI I określony w pkt 7.1.3a) siwz, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane drogowe porównywalne rodzajowo z niniejszym
zamówieniem, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie dróg o wartości nie mniejszej niż 5.000.000
PLN brutto każda”.
W związku z powyższym zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin
składania ofert (dla obu części). Oferty należy składać do dnia 05.04.2017r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2017r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut.
Urzędu.
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.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20 lub zwrotnie na
adres mailowy.
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