Myślenice 19.10.2012r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 15.10.2012 roku,
zawierające pytanie do SIWZ, złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Odnowa centrum wsi Trzemeśnia w ramach programu Leader- etap I”,
jakie wpłynęło do Gminy Myślenice - Zamawiającego w dniach 16-18.10.2012 r.
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku
z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odnowa centrum wsi Trzemeśnia w ramach programu
Leader- etap I”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie :
Prosimy o wyjaśnienia następującej kwestii:
1. W punkcie 9.1.2 IDW jako warunek udziału w postępowaniu podano wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy- w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie,
rozbudowie lub remoncie parkingu, o wartości netto inwestycji nie niższej niż 800 0000 zł.
Uważamy, że wystarczającym byłby warunek polegający na wykonaniu nawierzchni o wartości
nie niższej niż 800 000 zł- bez ograniczenia przedmiotu robót do parkingu, który
technologicznie wykonuje się identycznie jak inne obiekty (ulice, obiekty sportowe).
Prosimy o uwzględnienie tej uwagi i zmianę zapisu IDW.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielając zamówienia publicznego, ponosząc odpowiedzialność za wydatkowanie
środków finansowych ma prawo i obowiązek takiego określenia wymagań, które umożliwią mu wybór
Wykonawcy rzetelnego, mogącego podołać zamówieniu. Zamawiający formułując warunek posiadania
doświadczenia w szczególności polegającego na budowie, rozbudowie lub remoncie parkingu, kierował
się dobrem i rangą inwestycji, której się podjął. Planowana przez Zamawiającego inwestycja
przewiduję zagospodarowanie terenu w miejscowości Trzemeśnia, której głównym zamierzeniem jest
budowę miejsc parkingowych, przy czym konieczne jest utwardzenie terenu, a nie wykonanie samej
nawierzchni. Stąd też sformułowane wymogi w zakresie doświadczenia nie są wymogami, które
przekraczałyby w tym elemencie planowany zakres robót. Powyższe powoduje, że wymogi te nie
mogą być traktowane jako nadmierne bądź też nieadekwatne co do zamówienia. Mają one jedynie
wykazać, iż pod względem doświadczenia Wykonawca zdolny jest skoordynować i realizować tego
rodzaju zamówienie. Stąd też nie może się ostać twierdzenie, iż jest to wymóg nieproporcjonalny do
zamówienia. Zamawiający oczekuje, iż zamówienie realizować będzie podmiot posiadający
doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:
Poz. 35 tj: „Zeszyt 5 1994r. Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce
piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm – ułożenie kostki zdemontowanej koło kościołą w nakładach
M ująć kostkę w ilości 20% - reszta z demontażu” Jaki rodzaj kostki do wybudowani?
Odp:
Dokumentacja projektowa szczegółowo określa rodzaj oraz kolorystykę kostki brukowej [KOSTKA
BRUKOWA gr.8cm np. BRUK BET "NOSTALIT" w kolorze CZERWONYM ( A.02 – Etap 1 )

Pytanie:
Poz. 72 Humusumowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1cm humusu za każde 7cm
warstwy – krotność 3” - czy krotność w tej pozycji jest prawidłowa
Odp:
Krotność w pozycji jest poprawna

Pytanie:
Postument w formie granitowej – proszę o więcej informacji na ten temat.
Odp:
Szczegóły postumentu znajdują się na dokumentacji projektowej ( granit w kolorze czarnym np.
SZWED o grubości 15 cm oraz wymiarach takich jak na dokumentacji projektowej (rys A.01 – Etap 1 )

