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Odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące postępowania
przetargowego na zadanie pn. ,, Budowy północno - zachodniej obwodnicy Kolna
łączącej drogi 63 i 647
1. Pkt 8.2.3. SIWZ- Czy wymóg wykazania w okresie ostatnich pięciu lat robót
budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia o wartości minimum 5 000 000 zł w jednym roku dotyczy jednego
zamówienia o wartości 5 000 000 zł, trzech zamówień o łącznej wartości 5 000 000 zł,
czy tez dowolnej ilości zamówień o łącznej wartości 5 000 000 zł ?
Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenia jaki zakres robót będzie uznany za
roboty ,,odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia’’
Odpowiedź: Dotyczy dowolnej ilości robót branż określonych kodami przedmiotu
zamówienia (45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45232440-8 roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów i odprowadzania ścieków, 45231400-9 roboty budowlane w
zakresie budowy linii energetycznych) o łącznej wartości minimum 5 000 000 zł w
każdym roku w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie.
2. Zgodnie z pkt. 8.2.5. SIWZ – wykonawca musi wykazać, że ,,posiada zabezpieczenie
pozysku masy bitumicznej – własną wytwórnię mas – na wykonanie zadania w
odległości nie większej niż 60 km od miejsca jej zbudowania”. Natomiast w SST,
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego określono, iż czas transportu od
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Prosimy o ujednolicenie
wymogu dotyczącego czasu transportu masy bitumicznej, biorąc pod uwagę zasadę, iż
warunki udziału w postępowaniu nie mogą być wyższe niż wymaga tego przedmiot
zamówienia oraz nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji. W związku z tym, iż
techniczne warunki wykonania (SST) określają czas transportu masy
mineralno-bitumicznej na 2 godz, wydaje się nieuzasadnione i sprzeczne z zasadą
uczciwej konkurencji ograniczenie odległości transportu masy do 60 km.
Odpowiedź: w sprawie określenia zapisu „odległości transportu masy bitumicznej”
wpłynął protest w dniu 23.03.2009r zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Miasta Kolno w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24.03.2009r. Odpowiedź
zostanie udzielona po rozpatrzeniu protestu.
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