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Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przemków, 2010-03-26
Zamawiający/Beneficjent:

Gmina Przemków
Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie
Przemków

Informuję, że 24 marca br. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania o treści:
Pytanie 1: "Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień publicznych
wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich
Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:
−

przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

−

zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002”

Pytania 2: „W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej
nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzenia do użytku i do obrotu wyrobów
nieposiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec
powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną
okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.”
Dnia 26 marca br. wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania o treści:
Pytanie 3: „W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego jw. prosimy
o wyjaśnienie treści SIWZ pkt. 5 ppkt.5.1 ,3) „wykonawca winien dysponować odpowiednim
potencjałem technicznym oraz kierownikami robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalnościach:
elektrycznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, melioracyjnej”. Czy Zamawiający uzna kierownika
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń jako spełniającą funkcję kierownika
w specjalności melioracyjnej.'
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi:
Ad. 1: Tak.
Ad. 2: Nie jest wymagane złożenie oświadczenia do dokumentacji przetargowej.
Ad 3: Nie.
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