GMINA MIEJSKA IŁAWA

Iława, dnia 26.06.2017r.

NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)

URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę ulic na terenie miasta Iławy (III).
Odpowiedzi do treści SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ (w dniu
23.06.2017r) Zamawiający udziela odpowiedzi w następującym zakresie:

Zapytanie 2
W załączonym do SIWZ projekcie drogowym występuje ogrodzenie z siatki karbowanej z drutu ocynkowanego, oczka
SOxSO mm, pręty 0 5 mm. Takie rozwiązanie w dużym stopniu podwyższy koszt inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na wykonanie ogrodzenia panelowego z drutu ocynkowanego 0 5 mm o oczkach 50x200 mm, które jest rozwiązaniem
dużo tańszym.
Odpowiedź 2
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ogrodzenie ma być wykonane zgodnie z rozwiązaniem
przewidzianym w dokumentacji projektowej.
Zapytanie 3
Część 1 - budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie.
W przedmiarze robót drogowych poz 54 wykazano 28,50 m budowy bram z furtkami. Czy wycena dotyczy metrów bram
czy m2 bram? Z rysunku wynika że jest jedna brama i furtka.
Odpowiedź 3
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy
dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) co wyraźnie zostało wskazane zarówno w
SIWZ, jak i też na samych przedmiarach. Powyższe oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z
dokumentacją projektową. Ponadto z opisu pozycji, o którą pyta Wykonawca jednoznacznie wynika, iż dotyczy to metrów
bieżących bram (4 bramy i 4 furtki).
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu
16.06.2017r.
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