
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Budowa i rozbudowa parkingu 
ogólnodostępnego w msc. Popów" informuję, iż w dniu 07.01.2010 wpłynęło 
następujące
zapytanie:

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   ZP. 341/09/09  
pn.: „Budowa i przebudowa parkingu ogólnodostępnego miejscowości Popów”

I. Przedmiar parking – Kościół

Pytanie nr  1:
Jakiego koloru kostkę betonową należy przyjąć do wyceny w poz.: 23, 24 oraz 26?

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce do składowania nadwyżki urobku z korytowania oraz 
wykopów? 
Jeżeli tak, to w jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdować się miejsce do składowania? 
Pozycja  nr  9  przedmiaru  robót  zakłada  wywóz  urobku  na  odległość  do  1  km (474,72  m3),  jeżeli 
odległość składowiska będzie większa od 1 km czy Zamawiający doda do przedmiaru robót pozycję 
ujmującą wywóz na odległość większą niż 1 km (za każdy następny km)?

Pytanie nr 3:
Wg opisu w dokumentacji projektowej odwodnienie należy wykonać z rury Ø200 mm natomiast w 
przedmiarze  robót  w poz.  32  ujęta  została  rura  Ø250,  jaką  średnicę  rury  ma przyjąć  do  wyceny 
Oferent? 
Jeżeli Ø200 mm to czy Zamawiający zezwala na wprowadzenie zmiany w podstawie wyceny poz. 32 na 
KNR 2-18 0511-01?

II. Przedmiar parking - PKS

Pytanie nr  1:
Jakiego koloru kostkę betonową należy przyjąć do wyceny w poz.: 23, 24 oraz 28?

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający  udostępni  Wykonawcy miejsce  do składowania nadwyżki  urobku z korytowania, 
wykopów oraz rozbiórek? 
Jeżeli tak, to w jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdować się miejsce do składowania? 
Pozycje  nr  5,  8  oraz  10  przedmiaru robót  zakładają  wywóz urobku oraz  materiału  z  rozbiórki  na 
odległość do 1 km (5,27 m3, 157,65 m3, 235,76 m3), jeżeli odległość składowiska będzie większa od 



1 km czy Zamawiający doda do przedmiaru robót pozycję ujmującą wywóz na odległość większą niż 
1 km (za każdy następny km)?

III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1:
Czy  Zamawiający  uściśli  kryteria  oceny  składanych  przez  Oferentów  dokumentów  dotyczących 
spełnienia  warunku udziału  w postępowaniu  odnośnie posiadanego doświadczenia (pkt.  5.2 lit.  b 
SIWZ) poprzez, np. określenie minimalnej ilości wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania oraz minimalnej wartości na jaką powinny opiewać te roboty?

Pytanie nr 2:
Czy do ofert należy dołączyć zaakceptowany przez Oferent wzór umowy?

ODPOWIEDZI

I. Przedmiar parking - Kościół

Odp. na pytanie 1:

Zgodnie z pkt. 3.9 Dokumentacji projektowej (wyciąg zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego) nawierzchnia powinna być wykonana z kostki brukowej o gr. 8cm typu 
„BEHATON” w kolorze szarym z tym, że pasy segregacyjne stanowisk jak powyżej, z tym, że w 
kolorze czerwonym.

Odp. na pytanie 2:

Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce składowania urobku z korytowania oraz 
wykopów. Miejsce do składowania będzie zlokalizowane w odległości poniżej 1 km.

Odp. na pytanie 3:

Kwestię poruszoną w pytaniu szczegółowo regulują przedmiary robót. Zamawiający nie 
zezwala na zmiany w podstawie wyceny.

II. Przedmiar parking - PKS

Odp. na pytanie 1:

Zgodnie z pkt. 3.9 Dokumentacji projektowej (wyciąg zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego) nawierzchnia powinna być wykonana z kostki brukowej o gr. 8cm typu 



„BEHATON” w kolorze szarym z tym, że pasy segregacyjne stanowisk jak powyżej, z tym, że w 
kolorze czerwonym.

Odp. na pytanie 2:

Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce składowania urobku z korytowania oraz 
wykopów. Miejsce do składowania będzie zlokalizowane w odległości poniżej 1 km.

III. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odp. na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż kwestii udziału w prowadzonym postępowaniu, należy spełnić 
wytyczne zawarte w SIWZ.

Odp. na pytanie 2:

Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty wzoru umowy z tym, że na każdej stronie 
powinna być parafowana przez osoby do tego upoważnione

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Budowa i rozbudowa parkingu 
ogólnodostępnego w msc. Popów" informuję, iż w dniu 11.01.2010 wpłynęło 
następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:
Zamawiający żąda:

„dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane 
uprawnienia budowlane. Nie wykazanie zatrudnienia minimum 1 pracownika z uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi specjalności drogowej skutkuje wykluczeniem 
wykonawcy i odrzuceniem oferty”

Proszę o usunięcie tego zapisu, jako niezgodnego z ustawa Prawo zamówień publicznych. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakie może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, zawiera zamknięty katalog dokumentów i oświadczeń, jakich Zamawiający może wymagać 
w toku posterowania, który nie zawiera dokumentów potwierdzających posiadanie umowy o pracę 

dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Odp. na pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania znak: z dnia 09.01.2010 (data wpływu 11.01.2010) dot. 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa i rozbudowa 
parkingu ogólnodostępnego w msc. Popów”, informuję:



iż Zamawiający przychyla się do prośby o zmianę SIWZ. W związku z powyższym, 
zmodyfikowana wersja SIWZ niezwłocznie zostanie zamieszczona stronie internetowej 
Zamawiającego.


