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Postępowanie n r TPBUS 03-ZP/2a1 7

wyjaśnienie nr 2 do SI|A/Z

Wszyscy Wykonawcy

dot, pastępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych pn. : ,,Modernizacja bazy autobusowej

komunikacji gminnej polegającej na pnebudowie, rozbudowie, nadbudowie i rozbiórce budynku

wielofunkcyjnego oraz na rozbiórce budynku diagnostycznego", nr postępowania TPBUS 03-ZP/2017.

WYJASNIENIE NR 2 Do slwz

Zamawiający, działając na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2O04

roku - Prawo zamówień publicznych, puekazuje wszystkim Wykonawcą treść zapńania

wraz

z wyjaśnieniem do treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (dalejjako,,SlWZ"):

l,

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 08.12.2a17, proszę o przesłanie

pruedmiarów w wersji edytowalnej w formacie ATH.

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuje, że nie przewiduje przekazryania pzedmiarów w innej wersji niż ta,

która udostępniona jest na stronie http://bip.tpbus.com.pl/modernizacja-bazy-autobusowej-

tpbus:-roboty-budowlane, a zatem nie jest możliwym przesłanie przedmiarów w wersji

edytowalnej w formacie ATH.

ll.

Pytanie nr 3:

Jak naleźy rozumieć wytłuszczony zapis w SIWZ:

b) warunek dotyczący zdolnościtechnicznej lub zawodowej, który Zamawiający uzna

za spełniony, jeżeliWykonawcav,rykaże, że: /<WT-\/
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- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem wskazanego w S|WZ terminu składania

ofeń, a jezeli okres prowadzenia puez niego działalności jest krótszy - w tymże

okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie

lub przebudowie budynków, które swoim zakresem obejmowały wykonanie minimum:

. robót budowlanych konstrukcyjnych w zakresie wykonania lub wzmocnienia

stropów, wykonania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonania lub wzmocnienia

fu ndamentów, wykonan i a l ub wzmocn ien ia więźby dachowej,

. robótbudowlanychwykończeniowych,

. robót instalacyjnych (wymiana lub wykonanie instalacji sanitarnych lub

elektrycznych),

o wańości (każda z Ęch robót) nie mniejszej niż 3,000.000,00 zł (słownie:

trzy miliony złotych 00/100) brutto.

Czy wszystkie roboty łącznie mają mieć wańość 3.000.000,00 zł brutto, czy teżkażdabranża

musi mieć wańość 3.000.000,00 zł brutto w referencjach?

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuje, że każda z robót obejmująca swoim zakresem wykonanie minimum

robót budowlanych, budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, o którym mowa w

SIWZ, łącznie ma mieć wańość nie mniejszą niż 3.000.000,a0 zł (słownie. trzy miliony

złotych 00/100) brutto, Powyzsza wańość nie dotyczy tym samym poszczególnych branż, a

caĘ roboty budowlanej.

l ll.

Pytanie nr 4:

Czy zadanie obej m uje wykonan ie insta| acj i teletech n ic znej?

Odpowiedź:

ZamawiĄący informuje, przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji

teletechnicznej.
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