Ropa, dnia 15.06.2012 roku
Gmina Ropa
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD.271.6.2012
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach
zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi nr 3556 w miejscowości Ropa
w km 0+220 – 0+300”.”.
WYJAŚNIENIE
treści SIWZ
Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi
nr 3556 w miejscowości Ropa w km 0+220 – 0+300”.”.
Pytanie nr 1
Pytanie dotyczące SIWZ punkt III podpunkt 4.
Proszę o uzasadnienie wymagania uprawnień geologicznych kat VI skoro zgodnie z ustawą Prawo
geologiczne i górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981 ze zm.) kategoria VII jest kategorią
wystarczającą do opracowania dokumentacji geologicznej na osuwiskach.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w pkt. IV ppkt. 4 SIWZ, dotyczące posiadania
uprawnień do ustalania warunków geologicznych minimum kategorii VI.
Pytanie nr 2
W rozdz. IX pkt. 7.1 SIWZ Zamawiający użył określenia „kosztorys ofertowy”. Czy pod tym
sformułowaniem Zamawiający rozumie formularz ofertowy stanowiący Zał. 1 do SIWZ?. Jeżeli nie,
prosimy o doprecyzowanie sformułowania „kosztorys ofertowy”.
Odpowiedź
Przez użycie w rozdz. IX pkt. 7.1 SIWZ określenia „kosztorys ofertowy” należy rozumieć formularz
ofertowy stanowiący Zał. 1 do SIWZ.
Pytanie nr 3
W zał. 6 pkt. 1 (kolumna 4 tabeli) oraz w pkt. III Zamawiający użył sformułowania „uprawnienia
budowlane”. Do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem Prawo
Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981) wymagane są uprawnienia geologiczne.
W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownych zmian w zapisach SIWZ.
Odpowiedź
Wszystkie użyte w SIWZ sformułowania „uprawnienia budowlane” zostały użyte omyłkowo.
Przez użyte w SIWZ sformułowania „uprawnienia budowlane” należy rozumieć „uprawnienia
geologiczne”.

Pytanie nr 4
W rozdz. II pkt. 3 ppkt. 2 oraz w zał. 7 SIWZ Zamawiający użył sformułowania „projekt prac
geologicznych”. Zgodnie z obowiązującym prawem – Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r.
nr 163 poz. 981) obecnie należy używać sformułowania „projekt robót geologicznych”.
Prosimy o dokonanie stosownych zmian w zapisach SIWZ.
Odpowiedź
Dla Zamawiającego użycie sformułowania zarówno „projekt prac geologicznych” czy też
sformułowania „projekt robót geologicznych” oznacza wykonanie tych samych czynności związanych
z wykonaniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Wójt
Jan Morańda

