
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018

Wysokość kapitału zakładowego: 108 794 000 PLN

Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacji uzdatniania wody SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo ElbIskie

o wydajności projektowej 250/500 m3/h

przetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2017 z dnia 04.09.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedź wniosek Oferenta o treści:

(Pytanie nr 9)

Prosimy o przekazanie dokumentacji zawierającej sposób wzmocnienia gruntu rodzimego wraz

z przekrojami projektowanego nasypu dla układu komunikacyjnego branży drogowej oraz pozostałego

terenu przyległego do układu drogowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową: „Przed przystajieniem do prac budowlanych należy opracować projekt

wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego. Projekt powinien opracować Wykonawca robót palowych”.

W związku z faktem, iż cały teren inwestycji jest podniesiony w stosunku do terenu przyległego - również

pod obiektami budowlanymi, pod którymi grunt należy wzmocnić poprzez palowanie - projekt nasypu

powinien zostać opracowany przez Wykonawcę robót palowych. Pod układem komunikacyjnym nie ma

konieczności wzmacniania gruntu poprzez palowanie. Niedopuszczalne jest wykonanie fragmentu nasypu

(poza obrysem obiektów budowlanych) w innej konstrukcji, również z uwagi na fakt, iż nasyp będzie stanowił

platformę roboczą dla robót palowych. W projekcie i w Przedmiarze Robót zawarto wystarczające wytyczne

projektowo-kosztorysowe dla Wykonawcy, umożliwiające przygotowanie oferty.
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Zainteresowani Wykonawcy

dot. budowy stacji uzdatniania wody „SUW Szopy” w Karczowiskach Górnych gm. Gronowo EIblskie

o wydajności projektowej 250/500 m3/h

przetarg nieograniczony - siwz 360/3729/2017 z dnia 04.09.2077 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedź na kolejne pytanie zadane w przetargu Jw.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuśc w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowana osobami, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje

osobą kierownika budowy posiadającego minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu

robotami (co najmniej 3 roboty budowlane), których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa

stacji uzdatniania wody albo oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł (brutto) każda,

w tym co najmniej jedna budowa nowej instalacji technologicznej o wydajności min. 200 m3/h oraz

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub inne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w przetargu. Kierownik budowy musi wykazać się

doświadczeniem w zakresie budowy (z rozruchem technologicznym) stacji uzdatniania wody o wydajności

min. 200 m3/h.
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