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W związku ogłoszonym przetargiem pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego
do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania
kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania
kontenerowego transportu intermodalnego” zwracam się z prośbą o udzielenie
Zamawiający usunął rozbieżności i zaktualizował pliki.
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odpowiedzi w sprawie jednoznacznego określenie klasy betonu w podbudowie - na
Usunięto plik specyfikacji z katalogu Drogi, dodano opis PZT
rysunkach konstrukcyjnych opisana jest klasa C30/37 natomiast w SST opisana jest
klasa C35/45 oraz zakresu robót objętych SST pkt. 1.3 "..dla budowy drogi powiatowej
oraz.."
W wymaganiach Zamawiającego widnieje wymóg , że powinniśmy jako Wykonawca
posiadać polisę OC działalności na wartość 5 mln zł. Proszę o odpowiedź czy taką polisę
należy posiadać już na etapie składania oferty przetargowej? Czy, jeżeli wygramy
Polisa OC jest wymagana na moment składania oferty przez
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przetarg to zobowiązujemy się zawrzeć taką polisę do dnia podpisania umowy? I w tym kontrahenta.
momencie polisa potrzebna będzie na poziomie podpisywania umowy a nie na
poziomie składania oferty
Pytanie dotyczy budowy zbiornika retencyjnego. Według dokumentacji projektowej
umocnienie skarp zbiornika do wysokości maksymalnego zwierciadła wody należy
wykonać przy pomocy geokomórek, z wypełnieniem komórek żwirem, w dnie należy
zastosować warstwę żwiru bez geokomórek. Natomiast według przedmiaru dno
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zbiornika należy umocnić przy pomocy geokomórek wypełnionych żwirem, a skarpy
należy jedynie obsiać trawą na 10 cm warstwie humusu. Proszę o wyjaśnienie tych
nieścisłości, informację, w jaki sposób należy umocnić skarpy zbiornika do wysokości
maksymalnego zwierciadła wody oraz ewentualną korektę przedmiaru.

Dokumentacja została zaktualizowana we wskazanym
zakresie. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Dokonano
zmian w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 2. W TPCR
zaznaczono zmianę kolorem.

Proszę o przesłanie informacji, jaką kwotę Zmawiający zamierza przeznaczyć na
4 wykonanie niniejszego zadania inwestycyjnego, ponieważ nigdzie w dokumentacji
przetargowej nie ma takiej informacji

Zamawiający nie ma obowiązku wskazania kwoty jaką
przeznacza na realizację zadania, w związkuz powyższym
kwota taka nie została i nie zostanie upubliczniona przez
Zamawiającego.

