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Swarzędz, dnia

17.12.2015r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Proszę o zamieszczenie załączników do oferty w formacie Word.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie zamieszcza dokumentacji w formie edytowalnej. Obowiązującym
dokumentem w postępowaniu jest zamieszczona na stronie SIWZ (wraz z załącznikami) w
formacie pdf.
Zapytanie nr 2
Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił następujące wymagania: posiadał niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
-wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót dotyczących budowy lub przebudowy
nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 3000m2 każda robota, i załączą dowody dotyczące
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
-wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót dotyczących budowy lub przebudowy
kanalizacji deszczowej o długości min. 300m każda robota, i załączą dowody dotyczące najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedstawi 5 poświadczeń, które
zawierają wykonanie nawierzchni z pozbruku w ilości powyżej 3000m2 i kanalizacji deszczowej o długości
ponad 300m każde? Nadmieniamy, iż najczęściej występuje budowa drogi wraz z kanalizacja deszczową,
rzadko oddzielnie.

Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał min 5
robót, w zakresie których (każdej z nich) było wykonanie budowy lub przebudowy nawierzchni z
kostki brukowej o powierzchni min. 3000m2 i budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o długości
min. 300m

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowania w tym projekcie ekologicznej betonowej kostki brukowej,
która spełnia wszystkie wymagania podane przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentacji projektowej dla
tego zadania, oraz wymagania normy PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody
badań”, ale dodatkowo oczyszcza powietrze ze szkodliwych tlenków azotu (NOx - jednego z głównych
składników smogu) i jest wykonana w technologii wyrobów fotokatalitycznie aktywnych (np. TX Active®),
oraz posiada znak CE, i jest legalnie dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Polski i UE zgodnie z
obowiązującymi obecnie przepisami prawa?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza stosowanie kostki brukowej opisanej w zapytaniu powyżej.
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