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Nasz znak:  GK.I.341-2/2010  Wyjaśnienie Nr 1                                             Iłowa dnia 2010.03.11 

Sprawa: Zapytania do przetargu na zadanie pn.”Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy 
autostradzie A-18 w Gminie Iłowa – etap II”. 

 

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy pzp, oraz zapisu pkt. 14  SIWZ  Gmina Iłowa jako Zamawiający  
składa wyjaśnienia do zapisów  SIWZ na zadanie j.w. 

W dniu 10 marca  do Gminy od potencjalnego Oferenta wpłynęło zapytanie dotyczące ogłoszonego 
zamówienia publicznego  j.w. następującej treści: 

1)Zamawiający wymaga przedstawienia kierownika posiadającego stwierdzenie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia branży 
budowlano- konstrukcyjnej). W związku z tym że przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi 
prosimy o określenie czy zamawiający uzna za spełnienie wymogu przedstawienie osoby- 
posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
drogowej?.  

2)Zamawiający wymaga załączenia do oferty „Uproszczonego kosztorysu ofertowego sporządzonego 
na podstawie załączonych przedmiarów robót wraz z wykazem stawki roboczo godziny i 
zastosowanych narzutów” . Przed każdym kosztorysem ofertowym Zamawiający załączył tabele 
elementów scalonych w tym również tabele wartości elementów scalonych całościowa- czy 
wypełnione tabele elementów scalonych należy załączyć do oferty. Jeżeli tak , to prosimy o 
wyjaśnienie nieczytelnych składników tabeli elementów scalonych. Co należy wpisać w 
poszczególnych kolumnach tzn: 

         1)”Uproszczone” 

         2)”Jednostka miary” (w każdym z przedstawionych elementów występują różne jednostki miary       
tzn. – przykład dział „wodociąg – m3,m, złącze, kpl,  szt,  mg itd.). 

        3)”Ilość jednostek ( w każdym z przedstawionych elementów elemencie występują różne ilości), 

        4) „Wskaźnik na jednostkę” 

 

 

 



Odpowiedzi: 

Pytanie Nr 1. Zamawiający uzna za spełnienie wymogu przedstawienia jednej osoby posiadającej 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i jednej 
osoby posiadającej uprawnienia w branży sanitarnej. 

Pytanie Nr 2. Tabele elementów scalonych należy załączyć do kosztorysu ofertowego  z wypełniona 
tylko kolumną  5 wartość zł. Pozostałe kolumny tabeli elementów scalonych nie wymagają 
wypełnienia. 

 

Wyjaśnienie nie ma wpływu na termin składania ofert, ponieważ  nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia. 


