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Zapytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krastudy-Nowe Minięta”

Pytanie:
SIWZ III.6” Wykonawca może powierzyć wykonanie części Niniejszego Zamówienia
podwykonawcom, w takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podania nazw( firm) podwykonawców”. Prosimy o
potwierdzenie, że wskazanie w ofercie nazw podwykonawców dotyczy jedynie
przypadku opisanego w art. 26 ust.2b ustawy Pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp2b. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Pytanie :
SIWZ VI.A.5- Zamawiający żąda od Wykonawców dostarczenia w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oryginału lub poświadczonej kopii
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Punkcie V SIWZ ( warunki
udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków)
Zamawiający nie wskazał obowiązku posiadania ubezpieczenia OC jako warunku
uczestnictwa w tym postępowaniu przetargowym. Prosimy o potwierdzenie, że
Wykonawca nie ma obowiązku dołączenia do oferty dokumentu ubezpieczenia OC.
Odpowiedź:
Wykonawca nie ma obowiązku dołączenia do oferty dokumentu ubezpieczenia OC.
Pytanie:
Zamawiający( w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi i roboty
budowlane odpowiadają normom określonym w SIWZ) żąda od Wykonawców
dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w podpunktach G.1-G.4: próbki,
opisy lub fotografie produktów z oświadczeniem ich autentyczności, zaświadczenia
niezależnych podmiotów uprawnionych do kontroli jakości oraz poświadczenia
zgodności z normami jakościowymi i zarządzania środowiskiem, inne dokumenty.
Prosimy o sprecyzowania, jakich produktów i działań Wykonawców mają dostarczyć
w/w dokumenty lub potwierdzenie, że Wykonawcy nie mają obowiązku dołączać w/w
dokumentów do oferty.
Odpowiedź.
Wykonawca nie ma obowiązku dołączać do oferty dokumentów wymienionych w
podpunktach G.1-G.4.

Pytanie:
Załączona ST NR 2 Nawierzchnie z asfaltobetonu powołuje się na nieaktualne,
wycofane normy co do materiałów wsadowych do MMA jak i samej MMA.
Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego
mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 oraz „WT-1 2010
Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych i „WT-2 2010 Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych”?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają
być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 oraz „WT-1 2010 Wymagania
Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe,
Wymagania techniczne, nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

