Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
RIG.271.7.2.2011
Wyjaśnienie-uzupełnienie z dnia 14.10.2011r.
do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 07.10.2011r.- Ogłoszenie Nr 325916-2011 z dnia 07.10.2011r.
dla zadania p.n.
„Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do gruntów rolnych, o długości

1,000 km w miejscowości Płonne gmina Radomin”
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Zgodnie z art. 38 ust.2 i art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych-( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) w związku z zapytaniami skierowanymi
przez wykonawcę, do Zamawiającego – Gminy Radomin, nie ujawniając źródła zapytania, udzielam
wyjaśnień i
dokonuję uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla
wykonania zadania określonego powyżej, w następujący sposób:
Pytanie Wykonawcy:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie jak wyżej, prosimy o wyjaśnienie
nieścisłości w zapisach:
- rozdział IV. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia oraz informacji o możliwości składania ofert
częściowych pkt 1 „Przedmiot zamówienia”, w którym mowa o wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej
na warstwie odsączającej. Natomiast w pkt 2 „Charakterystyka i zakres zamówienia p.pkt 1 i 2”
Nawierzchnia jezdni” zapisano wykonanie górnenj warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o łącznej
grubości warstwy 10cm.
- Rysunek „ Konstrukcja nawierzchni” przewiduje ułożenie 10cm warstwy podbudowy z kamienia łamanego
na istniejącej podbudowie.
- Kosztorys ofertowy w poz. 3 i 4 przewiduje wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego: poz. katalogowa KNR 2-31 0114/3 i 0114/4.
Odpowiedź Zamawiającego:

Do obliczenia wartości oferty w oparciu o załączony kosztorys ofertowy oraz tabelę
elementów scalonych, dla poz. 3 i poz. 4 kosztorysu należy przyjąć warstwę górną podbudowy
z kruszywa łamanego . Jest to zgodne z zapisem w opisie technicznym pkt 4.2 lit. b) oraz
rysunkiem „Konstrukcja nawierzchni.Przekrój A-A”
Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a nie stanowi modyfikacji treści
SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści ogłoszenia o
zamówieniu, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
Niniejsze uzupełnienie nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.bip.radomin.pl ⇨ Menu przedmiotowe ⇨ „przetargi
zamówień publicznych” skierowane do potencjalnych wykonawców, jako odpowiedź na zadane
pytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
Radomin, dnia 15.04.2011r.
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski

