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Opole, 06.03.2015 r. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE W CZĘŚCI 

WSI ŚWIERKLE, BRZEZIE I DOBRZEŃ WIELKI - GM. DOBRZEŃ WIELKI ORAZ CZĘŚCI 

WSI BIADACZ - GM. ŁUBNIANY W POWIECIE OPOLSKIM” 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 

W dniu 03.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa pytania dotyczące ww. zamówienia 

publicznego. Treść pytań oraz odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 - Czy termin zakończenia przedmiotowej inwestycji określony w SIWZ na 31.05.2015 r. jest wg 

Zamawiającego, terminem realnie możliwym od zachowania? Wg naszej wiedzy praktycznej, na 

opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej i realizację przedmiotowych robót budowlanych 

potrzeba minimum 9 -12 miesięcy przy założeniu, że nie dojdzie potrzeba opracowania projektu podziału 

nieruchomości. 

Odpowiedź Zamawiającego: Termin określony w pkt. 5 SIWZ jest terminem ostatecznym i nie podlega 

zmianie na termin późniejszy, gdyż związany jest z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Odnośnie potrzeby opracowania 

projektu podziału nieruchomości, to taka potrzeba nie istnieje, ponieważ w wyniku procedury scalenia 

gruntów zostały wydzielone działki pod drogi, rowy oraz przepusty. 

Pytanie nr 2 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji. W punkcie 6.2.2. SIWZ – Posiadanie 

wiedzy i doświadczenia jest podane, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w tym postępowaniu jako Główny Wykonawca – 

wykonali co najmniej 1 robotę  budowlaną o wartości min. 900 000,00 zł brutto, w podobnym zakresie tj. 

budowa lub przebudowa dróg transportu rolniczego. 

Jakie drogi Zamawiający rozumie jako drogi transportu rolniczego ? Czy jeśli Firma posiada referencje 

związane z budową , przebudową dróg publicznych warunek zostanie uznany za spełniony? 

Odpowiedź Zamawiającego: W SIWZ zostały wymienione drogi transportu rolniczego, jako obiekty 

wymagane do potwierdzenie doświadczenia i wiedzy. Drogi transportu rolniczego, które będą 
wykonywane w przedmiotowym zamówieniu są drogami utwardzonymi kategorii gminnej, zatem 
jeżeli wykonawca przedstawi referencje wykonanie dróg publicznych wyższej kategorii i klasy (np. 

drogi asfaltowe), takie doświadczenie zostanie zaliczone jako spełniające warunki zapisane w SIWZ w 
pkt 6.2.2. 
 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 


