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Dotyczy: Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci
dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem
infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie
i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu
Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Prosimy o udostępnienie edytowalnych (w formacie WORD) niżej wymienionych
załączników:
- załącznik nr 1 formularz oferta
- załącznik nr 3- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu
- załącznik nr 4 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie
- załącznik nr 5 oświadczenie o grupie kapitałowej
- załącznik nr 9 wykaz usług
- załącznik nr 10 wykaz potencjału technicznego
- załącznik nr 11 wykaz osób
- załącznik nr 12 wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami punktu 11 SWZ załączniki do SWZ w formacie
*.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np.do
programu Microsoft Word należy:

- zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy,
nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program
Microsoft Word lub,
- kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony
danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy
kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego
zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

Pytanie  nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika nr 6 tj. FORMULARZ CENOWY -
REMONTY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH. W załączonym przez Zamawiającego
formularzu widnieją dwa arkusze, arkusz "zestawienie" oraz arkusz "Remont
sygn. oraz tunelu".
Prosimy o wyjaśnienie jakie wartości z formularza przenieść do arkusza
pod wyszczególnione pozycje. W załączonym formularzu arkusz "Remont sygn.
oraz tunelu" brak jest pozycji odnośnie utrzymania oznakowania. Czy to
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zestawienie należy również dołączyć do oferty 

Odpowiedź:  Arkusz pn.:  "Zestawienie" umieszczony w załączniku nr
6 - " F o r m u l a r z  C e n o w y "
(zal_nr_6_Formularz_Cenowy_Luty_2022-[09032022_112157]) jest formularzem
pomocniczym dla Zamawiającego, który nie wpływa na ocenę oferty. Nie ma
obowiązku jego wypełniania.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
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