Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane od jednego z Oferentów w dniu
20.03.2019 r.:
1. Prosimy o zmianę Warunków Zamówienia rozdział VII, punkt 1 podpunkt 2. Zamawiający
wymaga doświadczenia w postaci co najmniej 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowę
lub przebudowie linii SN o długości min. 300 m każda. W przedmiotowym postępowaniu do
przebudowy są odcinki linii kablowych SN znacznie krótsze tj. o długościach odpowiednio 51 m,
84 m 18 m i 190 m, w związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów WZ na: „co najmniej
2 zadania inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie linii kablowych SN o długości
min. 200 m każda”. Analogicznie prosimy o zamianę zapisów dot. Doświadczenia Kierownika
Budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) oraz ust.1 pkt 3) lit. a).
W związku z tym zmianie ulegną zapisy Warunków Zamówienia.
2. Prosimy o informację czy odcinki wybudowanych/przebudowanych linii kablowych SN będące
potwierdzeniem posiadanej przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia mogą być wykonane
w 1 zadaniu inwestycyjnym (np. w ramach jednego zadania Wykonawca wybudował kilka linii
SN o wymaganej przez Zamawiającego długości) czy muszą być wskazane co najmniej 2 różne
zadania inwestycyjne?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie budowy lub przebudowy co najmniej dwóch linii kablowych
SN o wymaganej długości w ramach jednego zadania inwestycyjnego. W związku z tym zmianie
ulegnie zapis w rozdziale VII ust. 1 pkt 2) do Warunków Zamówienia.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty Wykonawca nie musi na dzień składania ofert dołączać
wykazu osób skierowanych do wykonania zadania oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że zgodnie z rozdziałem XII ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót określający sposób ich
etapowania z uwzględnieniem warunków określonych w przekazanych materiałach
przetargowych i w WZ, który podlegał będzie weryfikacji przez Zamawiającego, a którego treść
ostateczna zostanie uzgodniona z Zamawiającym i załączona do Umowy.
Dane osób, które będą wykonywały Przedmiot Zamówienia, stanowiące Załącznik nr 5 do WZ,
zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 3 należy dołączyć do oferty.
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