Orli Staw, dnia 2 września 2013 roku
UA. 271.1.11.2013
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa
kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod numerem 2013/S 142-246553 w dniu 24.07.2013 r.
W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z
siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W formularzu oferty narzucono procentowy podział zapłaty za poszczególne elementy inwestycji.
Podział ten nie oddaje rzeczywistych proporcji, na przykład pomiędzy robotami budowlanymi, a
instalacją do odzysku gazu składowiskowego wraz z jednostką kogeneracyjną.
W związku z powyższym nie można nazwać narzuconych płatności częściowych jako ryczałtowe
wynagrodzenie za wykonanie danego etapu, a jedynie jako płatność częściową po wykonaniu
danego etapu pracy.
Prosimy o stosowną zmianę nazewnictwa.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia nazewnictwa na zaproponowane.
Pytanie nr 2
Ponieważ do tej pory nie zostały określone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa procedury
nadawania specjalizacji geotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). Proszę o wyjaśnienie czy w p.5
str. 13 ogłoszenia:
1. projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń spełnia wymagania siwz
2. kierownik budowy posiadający uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń
spełnia wymagania siwz
3. geolog o uprawnieniach VI,VII spełnia wymagania siwz
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że osoby wskazane powyżej spełniają wymagania SIWZ w zakresie
posiadania stosownych uprawnień.
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