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 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie  

w trybie przetargu nieograniczonego na:  
1) budowę zbiornika Nr 2 do schładzania wód 

termalnych 

2) wykonanie urządzeń do zrzutu schłodzonej 

wody do rzeki Ner  

3) przebudowę wylotu do rzeki Ner w km 

52+905 na działce Nr 4/3 w obr. geod.  

Poddębice w Poddębicach przy  

ul. Mickiewicza 17a 

 

Nasz znak: GP/102/2017        15.05.2017 r. 

 

 Zarząd Geotermii Poddębice niniejszym informuje, że w dniu 12.05.2017 r. wpłynęły 

następujące pytania do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego za numerem BZP 501804-N-2017 z dnia 2017-05-05 r. 

1. W SIWZ (rozdz. 6, pkt. C.1) jednym z warunków spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w/w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania „koncesji, zezwolenia lub licencji 

na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym”. 

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ten zapis? Czy Wykonawca ubiegający się  

o w/w zmówienie musi posiadać koncesje, zezwolenie lub licencję na realizację zadania ?  

Odpowiedź: Wymagane w zamówieniu roboty budowlane nie wymagają koncesji, zezwolenia 

czy licencji, więc Wykonawca nie załącza do oferty takiego dokumentu. 

 

2. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez zapis w SIWZ (rozdz.6, pkt. C.2) Charaktery-

styka Wykonawcy? Bowiem Wykonawca przedstawia wykaz osób i podmiotów, które będą realizo-

wać zadanie w zał. Nr 5 do SIWZ. Prosimy zatem o informację czy zostanie spełniony przez Wyko-

nawcę warunek określony w pkt. C.2) poprzez przedstawienie tylko wykazu narzędzi i urządzeń, 

niezbędnych do wykonania zamówienia? 

Odpowiedź: Wykonawca winien krótko zaprezentować swoje przedsiębiorstwo. Zamawiający 

nie wskazuje zakresu charakterystyki Wykonawcy. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do 

wykonania zamówienia nie jest wystarczający. 

 

3. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót, zawierającego podstawy wyceny (KNR) w wersji edy-

towalnej. 

Odpowiedź: W załączeniu udostępniamy przedmiar robót zawierający podstawę wyceny. Nie 

jest on w wersji edytowalnej. 
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4. Prosimy o informację jakie elementy mają wchodzić w skład kosztorysu ofertowego lub udostępnie-

nie przez Zamawiającego przykładowego wzoru. 

Odpowiedź: Kosztorys ofertowy może mieć układ przedmiaru robót lub podobny, lecz 

zawierający wszystkie elementy robót wyszczególnione w przedmiarze. 

 

5. W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót brakuje podsumowania pozycji m.in. 

poz. 1.2. „Rozbiórka umocnienia z płyt…”, poz. 27 „Wykonanie dylatacji w płytach żelbeto-

wych…”, poz. 42 „Rozbiórka ogrodzenia zbiornika…” . Prosimy o przesłanie poprawionego przed-

miaru robót lub informację, że Wykonawca sam może wprowadzać zmiany w przedstawionym 

przedmiarze? 

Odpowiedź: W wymienionych pozycjach są prawidłowe wartości. Wykonawca nie może 

wprowadzać zmian w przedmiarze. 

 

6. W przedmiarze robót rozdz. 2 poz. 4. Roboty ziemne… zawiera łączną ilość m3 wykopu mechanicz-

nego. Pominięto jednak ilość m3 wykopu ręcznego, na który przeznaczono 30% wykopu. Prosimy o 

wyjaśnienie niejasności. 

Odpowiedź: Przedmiar zawiera zarówno roboty mechaniczne jak i ręczne. W kosztorysie 

ofertowym należy wycenić roboty zgodnie z przedmiarem robót. 

 

7. W przedmiarze robót rozdz. 9 poz. 33. Wykonanie rurociągów… Długość rurociągu „B” typ PE po-

winna wynosić 46,50 m. Prosimy o poprawienie obmiaru. 

Odpowiedź: Faktycznie w tej pozycji pojawił się błąd. Winno być 46,5 m. Wartość ta została 

skorygowana w załączonym do niniejszych odpowiedzi przedmiarze robót opracowanym z 

wykorzystaniem programu Norma Pro. 

 

  

       Wiceprezes Zarządu  Prezes Zarządu 

       (-) Andrzej Peraj  (-) Anna Karska 

 

 

 

 

 

 


