
BZP.341-60/08         Swarzędz, dnia 15 lipca 2008r.

dotyczy zamówienia publicznego na  budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem  w ulicy 
Tortunia w Swarzędzu

Zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1
„ W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie pierwszej, w punktach IV oraz V 
dotyczących  terminów oraz miejsca składania ofert widnieje data 10 lipca 200S roku, Na 
stronie trzeciej natomiast w punktach  nr 1.9 oraz 3,1 dotyczących tych samych kwestii  
widnieje data 8 lipca 2008 roku, .
Uprzejmie prosimy o jednoznaczne określenie terminów składania oraz otwarcia ofert.”

Odpowiedź:
Zamawiający omyłkowo wpisał na stronie 3 w punktach 1.9 i 3.1 datę 8 lipca 2008. 
Obowiązującą była data zawarta na pierwszej stronie SIWZ oraz data w pliku ogłoszenia 
– 10 lipca 2008 roku. Zamawiający informuje, iż w piśmie z dnia 25 czerwca 2008r 
(zamieszczonym na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu) podał zmianę terminu 
składania i otwarcie ofert. Obowiązującym w tej chwili jest dzień złożenia i otwarcia ofert 
– 22 lipiec 2008 roku.

Zapytanie nr 2
„W  punkcie  4  ust  4.1.SIWZ  Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dysponowanie  1  
pracownikiem  posiadającym  uprawnienia  do  samodzielnego  kierowania,  nadzorowania  i  
kontrolowania budowy i robót w zakresie robót wodnokanalizacyjnych
Czy  uprawnienia  osoby  z  średnim wykształceniem technicznym  w  zakresie  technika  w 
specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie  sieci  sanitarnych  z  ograniczeniem  do 
wod.kan.wydane na podstawie § 5 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt4 lit a rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1975r.w sprawie samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr8 poz46) spełniają wymagania Zamawiającego?”

Odpowiedź:
Tak,  osoby   z średnim wykształceniem technicznym  w zakresie technika w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do wod.kan. wydane 
na podstawie § 5 ust.2, § 7 i  § 13 ust.1 pkt4 lit a rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1975r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w puncie 4.1 SIWZ.
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Zapytanie nr 3
„W  punkcie  4  ust.4.1.SIWZ  Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  wykonanie  robót 
budowlanych polegających na budowie nawierzchni ulic z kostki brukowej wraz z kanalizacją 
deszczową.
Czy będzie spełniony warunek Zamawiającego, gdy Wykonawca wykaże się  wykonaniem 
nawierzchni ulic z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową?”

Odpowiedź:
Tak, kostka brukowa jest kostka betonową. W związku z tym wykonawca wykazując 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej spełni warunek udziału w postępowaniu.
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