Olsztyn, dnia 09 pażdziernika 2020 r.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

Znak pisma: O/OL.D-3.2412.29.2020.1
Dotyczy:
przetargu nieograniczonego pn. Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych
w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania

WYKONAWCY
/strona internetowa Zamawiającego/
Wyjaśnienia treści SIWZ - Pakiet 1
Przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami [1]:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Pytanie

Odpowiedź

Czy w ramach zadań należy wykonać
kanał technologiczny? Np. w zadaniu 3 w
opisie technicznym i planie jest ujęty
kanał technologiczny, ale brakuje go w
kosztorysie.
Czy zamawiający dopuszcza zamianę
nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej
na nawierzchnię z kostki betonowej
bezfazowej o gr. 8 cm? § 7 umowy pkt
2.1 umożliwiają takie zmiany. Proszę o
potwierdzenie.
Czy
zamawiający
dopuszcza
po
wykonaniu badań geotechnicznych i/
projektu
technologicznego
zmianę
parametrów ścianki szczelnej? § 7 umowy
pkt 2.1 umożliwiają takie zmiany. Proszę
o potwierdzenie.
Wnioskuję o zmianę zapisów SIWZ pkt.
7.2.3a

W ramach zadań nie będzie wykonywany kanał
technologiczny.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany nawierzchni
ścieżki rowerowej.

Zamawiający dopuszcza zmiany na zasadach
określonych w umowie. Wszelkie zmiany, w tym
parametry ścianki szczelnej, muszą uzyskać
akceptację Projektanta.

Zapis pozostaje bez zmian.

"Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
doświadczeniem,
w
wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w okresie działalności – jednego
lub dwóch zadań (def. wykonania zadania
- protokół odbioru lub równoważny
dokument) o łącznej wartości zadań
wynoszącej minimum 300.000,00 zł
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brutto,
obejmujących
budowę
lub
przebudowę lub remont (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) drogi lub ulicy
lub placów lub ciągów pieszo-rowerowych
o nawierzchni bitumicznej."
na
"Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
doświadczeniem,
w
wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w okresie działalności – jednego
lub dwóch zadań (def. wykonania zadania
- protokół odbioru lub równoważny
dokument) o łącznej wartości zadań
wynoszącej minimum 300.000,00 zł
brutto,
obejmujących
budowę
lub
przebudowę lub remont (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) drogi lub ulicy
lub
placów
lub
ciągów
pieszorowerowych."

Zmiana ta pozwoli zwiększyć konkurencję
dopuszczając
do
wykonania
zadań
mniejsze lokalne firmy, co korzystnie
wpłynie na cenę, jakość i termin
wykonania.
5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dopuszczenie
w
postępowaniu
Wykonawcy, który w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej wykaże się :

Zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy Zadań 1-3 oraz 5:
- Wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich
7 lat przed upływem terminu składania
ofert,
a
jeżeli
okres
prowadzenia
działalności jest krótszy, w okresie
działalności – jednego lub dwóch zadań
(def. wykonania zadania - protokół
odbioru lub równoważny dokument) o
łącznej
wartości
zadań
wynoszącej
minimum
300.000,00
zł
brutto,
obejmujących budowę lub przebudowę lub
remont
(z
wyłączeniem
remontów
cząstkowych) drogi lub ulicy lub placów
lub
ciągów
pieszo-rowerowych
o
nawierzchni bitumicznej.
Dotyczy Zadania 4:
- Wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy, w okresie działalności – jednego
zadania (def. wykonania zadania protokół
odbioru
lub
równoważny
dokument)
o
wartości
wynoszącej
minimum
300.000,00
zł
brutto,
obejmującego budowę lub przebudowę
lub remont (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) drogi lub ulicy lub placów
lub
ciągów
pieszo-rowerowych
o
nawierzchni bitumicznej oraz 1 zadania
(def. wykonania zadania - protokół
odbioru lub równoważny dokument), o
wartości
wynoszącej
minimum
300.000,00 zł brutto, obejmującego
budowę lub przebudowę lub remont
obiektów mostowych.

Wskazujemy,
że
zmiana
wymagań
Zamawiającego
będzie
warunkiem
nienaruszającym
zasad
uczciwej
konkurencji i zapewniającym możliwość
ubiegania się o udzielenie zamówienia
wykonawcom mającym doświadczenie
dające
rękojmię
jego
prawidłowej
realizacji.

Podstawa prawna:
[1] art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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