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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Modernizacja skrzyżowania ulicy Przybylskiego – 3 Maja wraz z remontem 
nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Prosi o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4.1. podpunkt c, gdzie 
wymaga się w ramach postępowania, aby Wykonawca dysponował lub będzie dysponował odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  m. In.  kierownika robót 
posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie robót gazowych 
oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót w danym zakresie. Zgodnie z załączoną 
do SIWZ na stronie BIP Gminy Swarzędz dokumentacją projektową w zakresie robót w ramach ww. 
zadania  nie  przewidziano  do  wykonania  robót  budowlanych  w zakresie  przebudowy  sieci  i  urządzeń 
gazowych. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wskazanie lub potwierdzenie czy Zamawiający 
podtrzymuje  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  pkt.  4.1.  podpunkt  c  wymaganie 
dotyczące koniecznością dysponowania osobą, posiadającą ww. uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
zakresie  robót  gazowych.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający  rezygnuje  z  wykazania  warunku  przez  Wykonawcę  osoby  na  stanowisku 
kierownika robót w zakresie robót gazowych.

Zapytanie nr 2
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych i rozwiązań technologicznych w 
zakresie przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej dla w/w inwestycji.
1.  W projekcie wykonawczym budowy oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji  energetycznych dla 
robót  w  zakresie  ul.  Przybylskiego  w  punkcie  1  szczegółowo  zostały  opisane  istniejące  kolizje  
elektroenergetyczne do przebudowy - kolizja nr 1 do nr 5 własności ENEA SA, niestety w przedmiarze  
„PRZYBYLSKIEGO_TOM__03_E_PK"  brak  pozycji  dotyczących  tego  zakresu.  Czy  zakres  prac  do 
wykonania  w  w/w inwestycji  nie  obejmuje  przebudowy kabli  i  usunięcia  kolizji  będących  własnością 
ENEA?. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Projektem Wykonawczym a przedmiarem.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający udostępnia brakujące przedmiary.

Zapytanie nr 3 
Specyfikacje  techniczne  dotyczące  wykonania  SMA  przedstawiają  takie  same  wymagania  dla  całego 
zakresu robót, tj .KR3-4. Czy w związku z powyższym Zamawiający może ujednolicić rodzaj asfaltu do 
SMA i wyrazić zgodę na zastosowanie lepiszcza 50/70 na całym zadaniu?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie rodzaju asfaltu oraz zmianę lepiszcza.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w 

składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 11. 04 . 2014r. do godz. 10:00 (Biuro 
Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi  dnia 11 . 04 . 2014r. 

o godz. 10:30 w pokoju 410.

                                                         ................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


