Katowice, 13.03.2015r.
MAO/JRP/189/15
Dotyczy: przetargu pisemnego o numerze sprawy UE/JRP/558/2014.
W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ w postępowaniu pn.: Wykonanie
nasadzeń 317 szt. drzew w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyjaśniamy:
Zapytanie 1
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje gwarancję ubezpieczeniową należytego
wykonania kontraktu, wg załączonego wzoru.
Odpowiedź
„Zamawiający wyjaśnia, iż w Załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający określił wzór istotnych
postanowień gwarancji lub poręczenia dla należytego wykonania umowy. Zatem treść
gwarancji, którą Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy winna
być zgoda z tym wzorem.”
Niezależnie od powyższego wskazuję, że w SIWZ nastąpiła omyłka, tj. w rozdziale XIX
wymieniono kolejno pięć załączników, bez wskazania Załącznika nr 6 (wzór istotnych ….),
który to mimo wszystko widnieje na str. 40 SIWZ.
Zapytanie 2
Proszę o potwierdzenie, iż poprawnie rozumiem zapis w SIWZ–
w celu potwierdzenia nie zalegania z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wystarczy podpisać załącznik nr 2? (bez załączania tych
dokumentów do oferty).
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w celu wykazania nie zalegania z podatkami oraz składkami
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystarczy dołączyć do oferty oświadczenie zawarte
w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zapytanie 3
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu na nasadzenie drzew proszę
o odpowiedź na poniższe pytanie:
W decyzji nr 195/Z/2014 z dnia 08.04.2014 są określone gatunki drzew z dopiskiem "zgodnie
z umową użyczenia". Proszę o określenie szczegółowego zakresu gatunków drzew
do nasadzenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją użyczenia należy dostarczyć następujące typy
drzew:
1. Brzoza brodawkowata „YOUNGII” – 4 szt
2. Śliwa purpurowa – 4 szt.
3. Klon „GLOBOSUM” – 4 szt.
4. Wiąz Górski „CAMPERDOWNA” – 4 szt.
5. Jarząb szwedzki – 2 szt.

