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Leszno, dnia 19 września 2011 r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC W MIEŚCIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH
2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014”
W związku ze zgłoszonymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie nr 1:
Zamawiający w rozdz. 3 pkt 8 przedmiotu zamówienia określił , Ŝe „wybrany Wykonawca
będzie zobowiązany do wyznaczenia na terenie miasta Leszna bazy, w której prowadzone będą
dyŜury zimowego utrzymania i w której stacjonować będzie zadysponowany sprzęt”
1. Kiedy i w jaki sposób oferent ma wykazać , Ŝe dysponuje na terenie miasta Leszna bazą
do prowadzenia akcji zimowej?
2. W związku z tym , Ŝe Zamawiający nie określił miejsca składowania materiałów do
zimowego utrzymania dróg i ulic (sół, piasek, mieszanina piasku i soli) czy materiał
powyŜszy musi być składowany na bazie wyznaczonej do zimowego utrzymania czy w
innym oddalonym miejscu?

Odpowiedź nr 1:
Na etapie składania ofert Wykonawca wskazuje w pkt II.3 druku oferty miejsce bazy akcji
zimowej . W przypadku, gdy Wykonawca nie jest dysponentem terenu wskazanego na tą bazę,
wówczas będzie on zobowiązany do udowodnienia iŜ będzie dysponował tymi zasobami poprzez
złoŜenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Materiały do zimowego utrzymania (sól, piasek, mieszaniny piasku i soli) muszą być
składowane na terenie wyznaczonej bazy.
PowyŜsze stanowisko zostało uwzględnione w modyfikacji specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 2:
Zamawiający w rozdz.5 punkt 1.2 wymaga wykazania się przez Wykonawcę posiadania wiedzy
i doświadczenia Ŝe „w okresie ostatnich 3 latach wykonywał co najmniej w dwóch sezonach
zimowych prace związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg i ulic na terenach
zabudowanych.”
W związku z powyŜszym zapisem prosimy o doprecyzowanie tego wymogu ze względu na to,
Ŝe w rozdziale 3 opis przedmiotu zamówienia punkt 9 podane zostały standardy zimowego
utrzymania dróg , które zaleŜą od kategorii drogi (krajowa , wojewódzka, powiatowa, gminna)
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Czy uznany zostanie za spełnienie postawionego wymogu fakt, Ŝe np. :
- wykonawca prowadził zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w osiedlach mieszkaniowych
- wykonawca prowadził zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych przed duŜymi obiektami
handlowymi
- wykonawca prowadził zimowe utrzymanie dróg gminnych , które w części przebiegały przez
obszar zabudowany wsi
- wykonawca prowadził zimowe utrzymanie dróg określonej kategorii na niewielkim jej
fragmencie np. 500m
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający zmienił zapisy siwz dotyczące warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na
następujący :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 latach
wykonywał co najmniej w dwóch sezonach zimowych prace związane z prowadzeniem
zimowego utrzymania dróg i ulic na terenach zabudowanych na ciągach dróg krajowych lub
wojewódzkich lub powiatowych. (W przypadku korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia
innych podmiotów w celu wykazania powyŜszego warunku wówczas podmioty te muszą brać
udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca lub członek konsorcjum). Po wprowadzonej
modyfikacji na postawione pierwsze dwa pytania udzielamy odpowiedź negatywną a na dwa
ostatnie pozytywną.

Zapytanie nr 3:
Zamawiający w rozdziale 5 punkt 1.3 wymaga wykazania się przez Wykonawcę odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Zamawiający
uzna za spełnienie tego warunku kiedy Wykonawca będzie dysponował:
- punkt 3.1 – 2 pługopiaskarki
- punkt 3.2 – 2 pługosolarki
1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku , jeŜeli oferent będzie dysponował
czterema pługosolarkami , które posiadają dodatkową zaletę , Ŝe przystosowane są równieŜ do
posypywania mieszaniną piasku z solą , piasku i innymi materiałami uszorstniającymi.
2. czy Oferent musi wykazać dysponowanie nośnikami (pojazdami) na których będzie
zamontowana solarka (piaskarka) i pług
3. Jaka winna być minimalna pojemnośc skrzyni ładunkowej solarki (piaskarki)?
4. Jakiego typu (rodzaj) pługu spełnia wymagania zamawiającego (pług lekki, śreni, cięŜki)?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym w przypadku
gdy wykonawca będzie dysponował czterema pługosolarkami , które posiadają dodatkową
zaletę , Ŝe przystosowane są równieŜ do posypywania mieszaniną piasku z solą , piasku i
innymi materiałami uszorstniającymi – tak zamawiający uzna spełnienie tego warunku w
przypadku gdy w wykazie sprzętu zostanie taka opcja wyszczególniona.
Przedstawiony wykaz sprzętu musi być kompletny, tj. musi być przedstawiony wraz z
nośnikami (pojazdami).
Zamawiający nie określa minimalnej pojemności skrzyń ładunkowych solarek (piaskarek) ani
rodzajów pługów. Wykonawca sam winien tak dobrać sprzęt by zapewnić utrzymanie
standardów zimowego utrzymania określonych w ogólnych specyfikacjach technicznych
stanowiących załącznik nr 8 do siwz

Z powaŜaniem:
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