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Sokółka dn. 05.06.2013r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości
5000000 euro na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu lądowiska dla helikopterów dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce zgodnie z dokumentacją techniczną
stanowiącej dodatek nr. 2 do niniejszej SIWZ. CPV 45000000-7 - Roboty budowlane CPV 45111291-4 Roboty w
zakresie zagospodarowania terenu CPV 45235110-7 - Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego CPV
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
Znak sprawy: SPZOZ LĄDOWISKO / 2013 Nr ogłoszenia – 204200 - 2013; z dnia 27.05.2013r.
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Czy usytuowanie i lokalizacja lądowiska w planie zagospodarowania terenu posiada uzgodnienia z
przyszłym użytkownikiem lądowiska Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym? Prosimy o załączenie
dokumentów potwierdzajacych te uzgodnienia.
Odpowiedź: Nie , nie posiada uzgodnień.
2. Czy dokumentacja projektowa została uzgodniona i zatwierdzona przez przyszłego użytkownika
lądowiska Lotnicze Pogotowie Ratunkowe? Prosimy o załączenie dokumentów potwierdzajacych te
uzgodnienia.
Odpowiedź: Nie, nie została uzgodniona.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (§ 6 pkt. 1.3) należy wykazać dysponowanie co
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która pełniła funkcję kierownika budowy lub
kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu
zamówienia określonym w § 6 pkt. 1.2.
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza. § 6 pkt. 1.3 SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
legitymującą się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca
przedstawi osobę na stanowisko Kierownika Budowy, który spełnia następujące wymagania: 1) posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.)
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu
zawodowego, Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr
63 poz. 394), 2) pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu o
zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (roboty o specjalności konstrukcyjnobudowlanej, instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych).
4. W § 8 pkt. 3 Zamawiający wskazuje numer postępowania „SPZOZ BUD / 2012”, natomiast w pozostałej
dokumentacji przetargowej numer postępowania to „SPZOZ LĄDOWISKO / 2013”. Prosimy o określenie
prawidłowego numeru postępowania.
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka prawidłowy numer postępowania „SPZOZ LĄDOWISKO / 2013”
5. W § 3 pkt. 3 Wzoru Umowy wymagane jest zastosowanie przy realizacji robót materiałów i wyrobów
budowlanych w standardzie nie niższym niż użyte w dotychczas przeprowadzonych robotach

modernizacyjnych w obiektach SPZOZ w Sokółce. Prosimy o przesłanie wykazu materiałów i wyrobów
budowlanych (z opisem ich cech) dotychczas użytych przy robotach modernizacyjnych celem określenia
wskazanych standardów.
Odpowiedź: § 3. pkt. 2 SIWZ Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie
objętym zamówieniem.
6. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie stosownych
decyzji administracyjnych ze wskazaniem kto ponosi koszty opłat administracyjnych za wycinkę.
Odpowiedź: Tak zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew. Przedmiary robót określające przedmiot
zamówienia zostały zmodyfikowane wykreślono: Przedmiar robót drogowych, roboty rozbiórkowe - poz. 1;
Przedmiar robót budowlanych, roboty w zakresie czyszczenia terenu - poz. 1; Przedmiar robót instalacji
elektrycznych - poz. 65,67 oraz wszystkie roboty i materiały związane z poz. 65 i 67. Strona internetowa Dodatek
2.9.
7. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę lądowiska. Jeśli tak, prosimy o
udostępnienie kopi prawomocnego pozwolenia na budowę lądowiska.
Odpowiedź: Tak, zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę lądowiska. Strona internetowa
Dodatek 2.8.
8. Czy dokumentacja projektowa lądowiska została uzgodniona z szefostwem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego ? Jeśli tak, prosimy o przesłanie kopii uzgodnienia z LPR.
Odpowiedź: Nie, nie została uzgodniona.
9. W związku z modyfikacją przedmiarów robót tj. wykreśleniem między innymi pozycji nr 65, 67 w
przedmiarze robót instalacji elektrycznych (roboty związane z montażem pomocy nawigacyjnych HAPI i
SAGA) prosimy o potwierdzenie, iż nie należy również wyceniać wyposażenia rozdzielni elektrycznych „Rląd” i „TS” związanych z podłączeniem ww. urządzeń HAPI i SAGA ?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza nie należy również wyceniać wyposażenia rozdzielni elektrycznych „R-ląd” i
„TS” związanych z podłączeniem ww. urządzeń HAPI i SAGA wykreślono poz. 65,67 oraz wszystkie roboty i
materiały związane z poz. 65 i 67.
10. W związku z modyfikacją przedmiarów robót tj. wykreśleniem między innymi pozycji nr 65, 67 w
przedmiarze robót instalacji elektrycznych (roboty związane z montażem pomocy nawigacyjnych HAPI i
SAGA) prosimy o udostępnienie nowych przedmiarów robót elektrycznych uwzględniających wszelkie
zmiany w przedmiarach z podaniem nowych i prawidłowych długości kabli.
Odpowiedź: Nie będzie nowych przedmiarów robót, analiza własna.
11. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie określił długości wymaganej gwarancji
na roboty budowlane. Czy Zamawiający w tej kwestii pozostawia wolną rękę Wykonawcy by ten wskazał
oferowaną długość gwarancji w formularzu oferty ?
Odpowiedź: Dodatek 2 do SIWZ formularz oferty pkt. 2 ,,Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia na okres ......... lat od daty końcowego odbioru wykonanych robót (min. 2 lata), a na urządzenia i
armaturę użytą do realizacji zamówienia zgodnie z gwarancjami producentów.
Sporządził:
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