Ostrowiec Świętokrzyski, 28 kwietnia 2021 r.
Or.271.6.5.2021
Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp,
Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, przekazuje zapytanie od Wykonawcy, dotyczące treści specyfikacji warunków
zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: Dostawa i montaż 10 wiat
przystankowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednocześnie na podstawie art. 286 ust.1
ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ.
Pytanie nr 1 dotyczy SWZ rozdział 7
Czy Zamawiający może odstąpić od wymagania podania informacji nt. danych personalnych
(imię i nazwisko) na rzecz ogólnej deklaracji dot. możliwości zadysponowania osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
- kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Potencjalni Wykonawcy współpracuję wielokrotnie z kilkoma kierownikami na zasadzie
współpracy zewnętrznej, stąd problematycznym jest podanie danych personalnych w tak
odległym od realizacji czasie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wymaga podania informacji nt. danych personalnych (imię
i nazwisko) na rzecz ogólnej deklaracji dot. możliwości zadysponowania osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Pytanie nr 2 dotyczy OPZ- wymiary wiaty
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wiaty o szerokości przy podstawie
1480 mm zamiast wymaganych 1500-1600 mm?
Odpowiedź
W związku z wprowadzoną zmianą treści SWZ oraz koniecznością zmiany ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej
prowadzonego postępowania niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.
Pytanie nr 3 dotyczy OPZ- zasilanie
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemu fotowoltaicznego do oświetlenia
gabloty w wiacie przystankowej zamiennie do wykonania przyłącza elektroenergetycznego?
Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania systemu fotowoltaicznego
zamiennie do wykonania przyłącza elektroenergetycznego do oświetlenia wiaty
przystankowej.
Pytanie nr 4 dotyczy OPZ- zasilanie
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania systemu fotowoltaicznego do
oświetlenia gabloty w wiacie przystankowej w przypadku braku możliwości podłączenia do
sieci oświetlenia ulicznego?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wszystkie wiaty przystankowe muszą być podłączone do sieci
oświetlenia ulicznego.
Pytanie nr 5 dotyczy OPZ- gablotka rozkładu jazdy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania gablotek rozkładu jazdy tożsamych z
gablotkami zamontowanymi w 2017 r. m.in. na lokalizacji Polna 04?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania gablot rozkładu jazdy tożsamych
z gablotami zamontowanymi w 2017 roku z uwagi na to, że gabloty te nie spełniają swoich
funkcji pod kątem wielkości oraz systemu zamykania.
Pytanie nr 6 dotyczy OPZ- uzgodnienia formalne
Czy Zamawiający może udostępnić zestawienia obejmujące informacje dot. zarządcy dróg dla
poszczególnych lokalizacji?
Odpowiedź
Zamawiający przekazuje poniżej informacje dot. zarządców dróg dla poszczególnych
lokalizacji wiat przystankowych:
Ulica

Nazwa przystanku komunikacyjnego

Nr
przystanku

Zarządca drogi

Ludwika
Waryńskiego
Ludwika
Waryńskiego

Ostrowiec Św./Waryńskiego/01

01

Starosta Ostrowiecki*

Ostrowiec Św./Waryńskiego/02

02

3.

Miodowa

Ostrowiec Św./Miodowa/04

04

4.
5.

Polna
Polna

06
08

6.

Świętokrzyska

7.
8.

11 listopada
Iłżecka
Jana
Samsonowicza
Jana
Samsonowicza

Ostrowiec Św./Polna/06
Ostrowiec Św./Polna/08
Ostrowiec Św./Świętokrzyska/boczna
(pętla)/ 01
Ostrowiec Św./11 listopada/05
Ostrowiec Św./Iłżecka/03
Ostrowiec Św./Samsonowicza/07
Ostrowiec Św./Samsonowicza/08

08

L.p.
1.
2.

9.
10.

01
05
03
07

Starosta Ostrowiecki*
Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
Starosta Ostrowiecki
Starosta Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
Starosta Ostrowiecki
Starosta Ostrowiecki
Starosta Ostrowiecki
Starosta Ostrowiecki

*- wiaty zlokalizowane poza pasem drogowym na terenie stanowiącym własność Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski

Pytanie nr 7 dotyczy OPZ- uzgodnienia formalne
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do uzgodnień formalnoprawnych z
możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw dla Podwykonawców?
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Alternatywnie- Czy Zamawiający udzieli bezpośredniego pełnomocnictwa Podwykonawcy
wskazanemu przez Wykonawcę?

Odpowiedź
Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do uzgodnień formalnoprawnych wyłącznie
przedstawicielowi Wykonawcy.
Pytanie nr 8 dotyczy OPZ- uzgodnienia formalne
Czy Zamawiający będzie ponosił koszty za umieszczenie urządzenia (przyłącza) w pasie
drogowym w czasie użytkowania?
Czy też koszt ten będzie ponoszony przez Wykonawcę? Jeżeli tak to przez jaki czas koszt ten
będzie po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź
Z uwagi na realizację robót związanych z budową obiektów i urządzeń stanowiących
elementy infrastruktury drogowej związanej z funkcjonowaniem drogi nie przewiduje się
opłat z tytułu umieszczenia urządzeń i obiektów w pasie drogowym. W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek opłat z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest do ich pokrycia zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.
Pytanie nr 9 dotyczy OPZ- tablica informacyjna
Prosimy o określenie miejsca montażu tablicy informacyjnej, co pozwoli na prawidłowe
określenie kosztów tego montażu.
Odpowiedź
Określenie miejsca montażu tablicy informacyjnej - na terenie budowanej bazy operatora
publicznego transportu zbiorowego (Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza).

Pytania zadane przez Wykonawcę i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
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