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Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane od Oferentów w dniach 28.09.2020 r. 

oraz 29.09.2020 r.: 

1. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy użyć w poz. 2.5 przedmiaru robót branży drogowej. 

W przedmiarze jest kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 30 cm, a na rys. 5.2 szczegóły konstrukcyjne 

wymienione jest kruszywo naturalne 0-31,5mm gr. 30 cm. 

2.5   KNR 2-31 

0114-05 

0114-06 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm  

1055 

m2 1055,00 

 

Odpowiedź: 

Do wykonania warstwy dolnej podbudowy o gr. 30cm należy użyć kruszywa naturalnego 0-31,5mm. 

Pozycja 2.5 przedmiaru branży drogowej została zaktualizowana.  

Zaktualizowany przedmiar branży drogowej stanowi załącznik niniejszych odpowiedzi. 

2. Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych na:  

- wydzielenie miejsc parkingowych kostka gr. 8 cm szara 

- na prefabrykowany ściek podchodnikowy - korytkowy  

Odpowiedź: 

Pozycje zostały dodane do przedmiaru branży drogowej.  

Zaktualizowany przedmiar branży drogowej stanowi załącznik niniejszych odpowiedzi. 

3. Bardzo proszę o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w Postępowaniu 

przedłożenie referencji Wykonawcy w zakresie robót drogowych i zgłoszonego 

Podwykonawcy w zakresie infrastruktury technicznej tj. instalacji elektroenergetycznych oraz 

systemów odwodnieniowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie uzna referencji zgłoszonego Podwykonawcy jako dokument 

potwierdzający spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy 

i doświadczenia.  
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4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach innych podmiotów tj. wiedzy 

i doświadczenia, zdolności finansowych na podstawie zobowiązania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów tj. wiedzy 

i doświadczeniu, zdolności finansowych na podstawie zobowiązania. 

5. Czy w przypadku ofert wspólnych warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie - łącznie, 

czy jedynie jeden podmiot musi spełnić wszystkie warunki sam? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 10 Warunków Zamówienia, w przypadku oferentów wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Zamawiający będzie oceniał, czy oferenci łącznie spełniają 

wszystkie warunki udziału w Postępowaniu. Nie jest konieczne, aby jedynie jeden podmiot musiał 

spełniać wszystkie warunki sam. 

6. W związku z małą mocą stacji (22kW) i krótkim odcinkiem zasilania czy jest możliwość zamiany kabla 

miedzianego na aluminiowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kabla miedzianego na aluminiowy. 

 


