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dot. Przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czachów, Karsy, Sobów gm. Ożarów.


Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm. 171.1058) Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi.

Pytanie 1.
Czy wymóg wykonania trzech robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia dotyczy także rodzaju użytego materiału ( w tym wypadku kamionki)?

Odpowiedź 1.
 Wymóg wykonania trzech robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia nie dotyczy użytego materiału (mogą być inne, PCV, PE, kamionka)


Pytanie 2. 
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź 2.
Zgodnie z zapisem w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wyroby budowlane wymienione w specyfikacji powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub ich odpowiedników, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi oraz posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Pytanie 3
W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pyt.2

Odpowiedź 3.
Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, Zamawiający będzie wymagał w/w oświadczenia od Wykonawcy.
 

Pytanie 4.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Urzędu Gminy w Ożarowie o wyjaśnienie dotyczące wykonawstwa renowacji nawierzchni dróg:
- w pozycjach kosztorysowych renowacji nawierzchni dróg występuje wzmocnienie z geokompozytu.
Proszę podać parametry tego komponentu, gdyż w dostępnych dokumentach do przetargu takich informacji nie można znaleźć.

Odpowiedź 4 
Burmistrz Ożarowa wyjaśnia, że geokompozyt to geosiatka do nawierzchni bitumicznych, kompozyt włókno szklane+ polipropylen 50/50.

