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Solec - Zdrój. 03.04.2020r.

Gmina Solce-Zdrój informuje. iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie-
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoIlego na zadanie pn ... Budnwa
dcptaka mi ul. I l\hja oraz przehudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelm'j i ul. Cichej Wfal.

'L.budową elementów malej lłrchitcktury \\' tym fontanny i 1000l1etonlJ: prLl'bulllm:a
i hudO\HI sieci infrm;truktuJ)" technicznej" do Zamawiającego \\"pIYI1~ly nastt;pl~i•.~ce
pytania:

I. \\' związku z epidemią koronuwirusa. w trybie al1. 38 ust. l lIslawy Pzp zwracamy
sit;' z prośbą o zmianę \1,. prz~dmiotowym rllst~pl)waniu w zakresie PI7)j~lego
sposobu komunikacji poprzez dopuszczenie komunikacji elektronicznej oraz
w zakr~si~ sposobu wniesienia wadium poprzez dopuszczenie formy elektronicznej
wadium np. e1~ktronicznej gwarancji hankowej podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Zgodnie ze stanowiskiem Urz~dll Zamó,,"ieJl Publicznych ..w sytuacji stanu epidemii
pożądanym wyborem zamawiającego jest komunikacja elektroniczna
z dopuszczeniem tradycyjnej komunikacji pisemnej. tak aby potencjalnie
nie ograniczać konkurencji. w przypadku braku możliwości zloi.enia przez
wykonawcó\\" ofert. wniosków i innych dokumentów w posta~i elektronicznej".
Urząd Zamó\vień Publicznych zaleca. aby komunikacją dektroniczną objąć wszdką
korespondencję wystlt'Puj,!cą w posll;powaniu. \\-' tym składanie otel1. wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. oświaJczeli. a tab.c dokumentów. Opinia
UZP dost~pnajest pod adresem:
https://W\\"w.uzp.go\".pl/aklualnosci/komunikacja-elcktroniczna-\V~dobie-zagrozenia.
epidemicznego
Zdani~m UZP ,.zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nic tylko przed
\\'szcz~ciem postępowania o udzidenie zamowk'nia publicznego. ale tak;f.c w .kgo
trakcie. Zama\\iający uprawniony jest na gruncil' art. JR usL -ł ustawy Pzp
w ul-asadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja stanu
epidemii _ przed upływem terminu składania olert do zmiany treści spel.:ylikacji
istotnych warunków zamówienia. w tym sposobu komunikacji w post~powaniu".
Przywalane \••..treści wniosku cytaty pochodzq z pisma UZP/DP!026/IJ-ł(2)/20/RS.
KW - 2084/20. w którym UZP ud1.iclil odpowiedzi na zapytanie w przedmiotowej
spnnne.

Odpowiedź: X/E

Prosimy o w~jaśnicnie rozbieżnosci. SIWZ punkI 7.2 podpunkt 3 litera a)
Zamawiajacv w\"maga ab\' \\'\'konawca w\'kazał sic doświadczeniem w okrcsie. ,. "" ~ """" . .
ostatnich 5 lat przcd upływem terminu składania ofert. natomiast zgodnie
z punktcm 9.7 podpunkt l litera b należy złożyć wykaz uslug wykonanych w okresie
ostalllich 3 lat przed upływem tennillll składania ofert.



Odpowiedź: dla żądanego przez Zamawiającego \\)"kazu usług należy przyjąć 5 ktni
okres przed upływem tennillll składania ofert. Stosowne zllllany zostają
wprowadzone \\' SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Informujemy. że \\" przedmiarach robót oraz kosztorysach ofertowych dla części I -
i\1ała Architektura. w pozycji nr -\.dla PlT Oeplak l I\1aja oraz pozycji nr:; dla PZT
ul. Cicha. Kościelna i ul. Kościuszki wskazano ilość stojakó\\' rowcrowych = O.
Prosimy o pot\\ierdzenie ilości lub modyfikację przedmiarów robót.

Odpowiedź,: Stojaki rowerowc w zadaniu 1 zostały ujt;te \\' przedmiarze hranży drogowej
(pkt. 20).

4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału określony w Rozdziale I pkt
7.2.3) lit.a) SIWZ ostatni tiret I~co ną;mnit.j dmkh lIsIlIg Iwsad:ełl i piehXllmii
:h'/eni uy.wkiej ora: niskiej na Shnlf(/ch, placach parkach. deptakach. ogrodach
(} \l'arto.\~ci ('O l/ą;l1Illie./ J()()()()()J)() :I ka:dal. jeżeli Wykonawca wykaże
sit; wykonaniem co najmniej dwóch usług nasadzeJi i pielt;gnacji zieleni wysokiej omz
niskiej \\ obrębie pasa drogowego'?

Odpowiedź: N/E

5. Proszę o wyjaśnienie gdzie przev'iidziana jest do wykonania nawierzchnia z plyt
0.2xOAxO.l2 o pO\vierzchni 323.00m2. która jest w przedmiarze robót drogowych ~
ulice poz. 35. a hrakjestjej w projekcie wykonawczym.

Odpm..;edf.: Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania ul. Cichej i ul. Kościelnej o której
mowa w pytaniu zostala opisana w projekcie wykonawczym w części opisowej SZ-PW~
ZI-O-OPIS SIr. 17 oraz wskazana na rysunku SZ-PW~ZI-0~2. v.,' przedmiarz{,' w pozycji
35 podana jest grubość płyty I2cm po\\:inno być gcm zgodnie z projektem. Wprowadza
si~ kurektę przedmiaru dla części drogow~j jak poniżej. W załączniku skorygowany
przedmiar dla części ulic.

ZMIANA
Poz. 19
było
D~04.02.02 Wykonanie \••mstwy mrozoochronnej z kruszywa łamanego 315/63 z
dodatkiem klińca 16/31.5 - gr. warstwy 30cm - konstrukcja nr 5 - ilość 355.30
jest
D-04.02.02 Wykonanie- warst\v)' mrozoochronncj z kruszywa łamanego 31.5/63. gr.
warstwy 22cm ~konstrukcja nr 5 - ilość 355.30. .
DODANO poz. 23
D-04.04.02
Wykonanie podbudow)' z kruszywa łamanego 0/31.5. stahilizowanego mechanicznie gr.
w-wy 20 cm. kruszywo C90/3 ~konstrukcja nr 5 - skrzyżowanie ul. Cicha i ul.
Kościelna - ilość 323.00 m1

ZMIANA
Poz. 25



D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża I. gruntu stabilizowanego spoi\\'cm
hydraulicznym o C3/4 Grubość warstwy 15 cm- warunkowe \••..zlllocnienie
***) - v.,' przypadku braku uzyskania E2>25l\'1Pa. sposób \••:zmocnicnia podłoża nuldy
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w oparciu o uzyskaną wartość El. Sugerowane
wzmocnienie z w-wy gruntu stahilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr lScm.
Zmiana ilości
Hylo I 115.68
Jest l 20.t50

ZMIANA
Poz. 26
D-04.05.01 Wykonanie warstwy ulepszonego pl,dloża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o C3/4. Grubość warstwy 20 cm - warunklm'e wzmocnienie
*) - W przypadku braku uzyskania El>80MPa. sposób wzmocnienia podłoża naki.y
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w oparciu o uzyskaną wartość E2. Sugerowane
wzmocnienie z w-wy gruntu stahilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr lOcm.
Zmiana ilości
Bylo 794.96
Jest 617.3 I

DODANO
Poz. 29
D~04.05.0ł Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stahilizO\\"anego spoiwem
hYdrauliczm'll1 o C3/4. Grubość warstw\" 24 CIl1- konstrukcja nr 5 - skrzyżowanie ul... . . .
Cicha i ul. Kościelna - ilość 355.30 m2

USUNIĘTO
Poz. 3D
D-04.06.0 1 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B l () (C8/1 O). grubość warstwy 20
cm - konstrukcja nr 5 - skrzyżowunie ul. Cicha i ul. Kościelna - Ilość 323.00 m2

USUNIĘTO
Poz. 35
D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z plyty hrukowej o wymiarach O.2xOAxO.12
grubości 12cm na podsypct.: kamiennt.:j 0/4mm. 0/8111111lub grysie 2/Rmm - konstrukcja nr
5 - skrzyżowanie ul. Cicha i ul. Kościelna - ilość 323.00 1112

DODANO
POL 37
D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych hetonowych lOx~Ogr. 8cl11.nu
wyniesionym skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Kościdną (kolor gralitowy) - na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 4clll - konstrukcja nr 5 - skrzy"żowanie ul. Cicha i ul.
Kościelna - ilość 323.00 m~

Skorygowany przedmiar zalqczono do dokumentacji projektowej.

Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany. jak również wyjaśnienia na zadane
pytania stają sit; integralną częścią SIWZ i hędą v,'iążące przy składaniu ofert.
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