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Kędzierzyn-Koźle, 09.06.2020r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare
Miasto i Zachód.
I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które
wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.06.2020 r.
Pytanie 1

Czy zamawiający doda zapis w SIWZ pkt. 7.2 i będzie wymagał w od wykonawców potwierdzenia, iż
dysponują: specjalistycznym sprzętem w postaci pompy do betonu wraz z osprzętem?
Odpowiedź 1

Użycie technologii torkretowania na mokro przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu zostało opisane w
Projekcie Wykonawczym oraz w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Opis przedmiotu
zamówienia. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem
Wykonawczym oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z tym Zamawiający
nie będzie wymagał dodatkowego potwierdzenia dysponowania pompą do betonu wraz z osprzętem przez
wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w pkt.7.2 SIWZ.
Pytanie 2

Czy zamawiający doda zapis w SIWZ pkt. 7.2 i będzie wymagał w od wykonawców potwierdzenia, że
operator pomy posiada uprawnienia do obsługi pompy?
Odpowiedź 2

Użycie technologii torkretowania na mokro przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu zostało opisane w
Projekcie Wykonawczym oraz w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Opis przedmiotu
zamówienia. Wymóg posiadania przez Wykonawcę odpowiednich uprawnień do obsługi sprzętu
budowlanego również został wskazany w Projekcie Wykonawczym oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robót. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem
Wykonawczym oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z tym Zamawiający
nie będzie wymagał dodatkowego potwierdzenia dysponowania uprawnieniami do obsługi pompy do betonu
wraz z osprzętem przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia w pkt.7.2 SIWZ.
Pytanie 3

Czy zamawiający będzie pozwalał wykonawca na szpachlowanie przeszkód?
Pytanie 4

Czy zamawiający będzie pozwalał wykonawca malować przeszkody?
Pytanie 5

Czy zamawiający będzie pozwalał wykonawcom na szlifowanie przeszkód?
Pytanie 6

Czy zamawiający będzie wymagał, aby pow. jezdna była równa i gładka ( niepofalowana)?

Odpowiedź 3,4,5 i 6

Pytania 3, 4, 5 i 6 są pytaniami o szczegóły wykonania robót budowlanych. Szczegółowy zakres wykonania
przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i sprzętu został wskazany Projekcie Wykonawczym oraz
w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie
z tym, wyraźnie wskazuje się na niedopuszczalność malowania przeszkód, wymóg wykonania powierzchni w
sposób równy i gładki ze względu na specyfikę bezpieczeństwa używania tej powierzchni, niedopuszczalne
jest szpachlowanie i szlifowanie powierzchni przeszkód.
Pytanie 7

Czy zamawiający zapewni dodatkowy nadzór nad przebiegiem inwestycji w postaci Komisji w postaci
infrastruktury powołanej z Ramienia Polskiego Związku Wrotkarstwa?
Odpowiedź 7

Nadzór nad inwestycją ma być pełniony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz wymogami umowy
pomiędzy wykonawcą i Zamawiającym Na budowie wykonawca ustanowi Kierownika Budowy legitymującego
się doświadczeniem prowadzenia budowy przynajmniej trzech skateparków, Kierownika Robót Elektrycznych
Telekomunikacyjnych,. z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Ze strony Zamawiającego ustanowieni
zostaną Inspektorzy Nadzoru dla poszczególnych branż posiadający uprawnienia do pełnienia takiej funkcji.
Sposób prowadzenia nadzoru nad inwestycją z wykazem osób nadzoru zarówno ze strony Wykonawcy jak i
Zamawiającego został wskazany w SIWZ w zakresie Istotnych Postanowień Umowy. Zamawiający nie
przewiduje innych form nadzoru nad inwestycją.
Pytanie 8

Czy zamawiający doda zapis SIWZ pkt. 7.2 i będzie wymagał od wykonawców w chwili składania oferty
potwierdzenia, iż dysponują: Certyfikatami na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające
akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)?
Odpowiedź 8

Szczegóły wykonania, zastosowania materiałów, technologii i robót zostały wskazane w Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze zbiorem przepisów i norm do spełnienia. Zamawiający
informuje, iż na etapie realizacji odbioru robót budowlanych, będzie żądał wykonania urządzeń znajdujących
się na skateparku, zgodnie z obowiązującymi normami, a w tym również normą bezpieczeństwa PN-EN
1497+A1:2010 wskazanej w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Pytanie 9

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ pkt. 7.2 w odniesieniu do wymogów jakie powinien
udokumentować potencjalny Wykonawca zadania i będzie wymagał, aby Wykonawca wykazał, iż „w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej
3 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie skateparku o wartości co najmniej 600
000,00 zł?
Pytanie 10

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ pkt. 7.2 w odniesieniu do wymogów, jakie powinien
udokumentować potencjalny Wykonawca zadania i będzie wymagał, aby Wykonawca wykazał, iż „w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej
3 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie skateparku o wartości co najmniej 400
000,00 zł?

Pytanie 11

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ pkt. 7.2 w odniesieniu do wymogów jakie powinien
udokumentować potencjalny Wykonawca zadania i będzie wymagał, aby Wykonawca wykazał, iż „w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej
5 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie skateparku o wartości co najmniej
400 000,00 zł?
Odpowiedź 9, 10 i 11
Pytanie 9, 10, 11 zawierają propozycję modyfikacji wymogów dla wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zmiany
warunków zawartych w SIWZ w tym zakresie.
II. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź, jako
integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do
wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
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