
Słupsk, dnia 28.07.2022 r.
ZP.271.38.2022

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  wartość  szacunkowa  nie  przekracza  kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym
pn:  Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowości Włynkówko (dz. nr 186) i Swochowo (dz. nr
506): ZP.271.38.2022

Gmina  Słupsk  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  jako  Zamawiający  w  niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych  (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), odpowiada na
pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Zapytanie nr 1 
Czy możliwe jest  dopuszczenie do użycia innej klasy cementu niż tej  założonej  w specyfikacji.
CementEM I 42,5N SR3/Na podany w specyfikacji nie jest produkowany przez niektóre wytwórnie
z powodu dużej ceny emisji dwutlenku węgla. Proponujemy użycie cementu CEM I 42,5 R.

Odpowiedź  nr 1
Zamawiający dopuszcza cement CEM I 42,5R.

Zapytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunek szczegółowo określony w pkt. 6.2 lit a)

SWZ odnosił się również do przebudowy obiektu mostowego, i tym samym brzmiał w

następujący  sposób:  „  wykonał  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co

najmniej  dwie  roboty  budowlane  (umowy)  obejmujące  swym  zakresem  budowę  lub

przebudowę   obiektów  mostowych  o  wartości  min.  

1 000 000,00 zł brutto każda.”? Zdaniem Wykonawcy określony w ten sposób warunek

przetargowy umożliwi większej liczbie wykonawców przystąpienie do postępowania  i

tym samym  zostanie zwiększona konkurencyjność. 

Odpowiedź  nr 2
Wyrażamy zgodę na zaproponowany zapis w brzmieniu" Wykonał w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę obiektów
mostowych o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda". 
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Zapytanie nr 3
Czy  zmawiający jest  w posiadaniu  Projektu Wykonawczego Branży  Elektrycznej?  Jeżeli  tak,  to
prosimy o jego udostępnienie?

Odpowiedź  nr 3
Gmina  nie  posiada  projektu  Wykonawczego  Branży  Elektrycznej,  zakres  branży  elektrycznej
znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu. 

Zapytanie nr 4
Czy grubość deski kompozytowej wynosi 6 cm? Ponieważ w przedmiarze widnieje wartość 5 cm a 
w opisie technicznym oraz na rysunkach 6 cm. Również różnią się wymiary kantówki. W opisie 
technicznym wynoszą one 5x14 cm natomiast w przedmiarze 6x14 cm. 

Odpowiedź  nr 4
Grubość deski kompozytowej wynosi 6cm. Kantówki mają wymiar 5x14cm. 

 Zgodnie z art. 286 ust. 3 zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 04.08.2021 do
godziny 9:00, a termin otwarcia ofert na dzień 04.08.2022 o godzinie 9:30. Koniec terminu zwią-
zania z ofertą przypada na 02.09.2022

Wójt Gminy Słupsk
                                                                                                                             Barbara Dykier

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,

3. A/a. 
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