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Dotyczy: Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
(ZSO2).

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego pn. "ZSO2.26.2.2019 –
"Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ZSO2)"",
proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
W projekcie widnieją cztery 4 szt. słupów oświetleniowych, natomiast
w przedmiarze elektrycznym 6 szt.
Proszę o doprecyzowanie ile słupów oświetleniowych Zamawiający przewiduje.

Odpowiedź 1:
W odpowiedzi na zapytanie przetargowe informujemy, iż projektuje się docelowo
6 słupów oświetleniowych w tym etapie realizacji placu zabaw. Pierwotnie
zakładano 4 (Projekt Budowlany) lecz ostatecznie, na podstawie uzgodnień
z Inwestorem, w Projekcie Wykonawczym uwzględniono 6 słupów, zgodnie
z przedmiarem robót budowlanych. Projekt Wykonawczy w załączeniu. Zmiana
ilości słupów jest zmianą nieistotną w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.

Pytanie 2:
W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego pn. "ZSO2.26.2.2019 –
"Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ZSO2)"",
proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
W SIWZ zamawiający stawia następujące wymagania udziału w postępowaniu:
"9. Warunki udziału w postępowaniu
[...]
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
[...]
2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
[...]
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
sanitarnych"
Natomiast zakres robót nie obejmuje robót w zakresie instalacji sanitarnych.
Czy Zamawiający potwierdza w/wym. warunek?

Odpowiedź 2:
W odpowiedzi na zapytanie przetargowe informujemy, iż Zamawiający potwierdza
warunek podany w zapytaniu.
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