Kętrzyn dnia 28.10.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.33.2020
znak: SO.271.33.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.33.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”, znak post. SO.271.33.2020,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela następujących
wyjaśnień:

Pytanie nr 1
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V, punkt 1 i 2 - warunki udziału
w postępowaniu, zamawiający wskazał w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej następujące
warunki:
1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 4 zadania obejmujące swoim
zakresem budowę lub przebudowę torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości
nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każde, z czego co najmniej dwa zadania w formule
"zaprojektuj/wybuduj"

2) by Wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, tj.: Wykonawca winien dysponować:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w

specjalności

inżynieryjnej

drogowej

lub

konstrukcyjno-budowlanej

lub

inne

uprawnienia

umożliwiające wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji

kierownika budowy określonej niniejszym postępowaniem oraz posiadają doświadczenie przy realizacji
minimum 2 torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej;
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej oraz doświadczenie w zaprojektowaniu min. 2 inwestycji polegających na
budowie/przebudowie toru rowerowego Pumptrack o nawierzchni bitumicznej.

W związku z

powyższym informujemy, że naszym zdaniem powyższe zapisy mają znamiona opisania przedmiotu
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z posiadanych przez nas informacji, jako firmy działającej m.in w ww. branży od 5 lat i posiadającej
doświadczenie w budowie takich torów, wynika, że na rynku krajowym znajdują się jedynie DWIE
firmy mogące spełnić ww. wymagania.

Tym samym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w następującym zakresie:

Ad 1)
wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania obejmujące
swoim zakresem budowę lub przebudowę torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde oraz z czego co najmniej JEDNO zadanie w
formule zaprojektuj-wybuduj LUB wykonał w ww okresie co najmniej jeden projekt toru rowerowego
typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej

Ad 2)
2) by Wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, tj.: Wykonawca winien dysponować:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika
budowy określonej niniejszym postępowaniem oraz posiadają doświadczenie przy realizacji minimum
JEDNEGO toru rowerowego Pumptrack o nawierzchni bitumicznej;
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej oraz doświadczenie w zaprojektowaniu min. jednej inwestycji polegającej na
budowie/przebudowie toru rowerowego Pumptrack o nawierzchni bitumicznej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej Wykonawcy w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga:
1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania obejmujące
swoim zakresem budowę lub przebudowę torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni
bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każde, z czego co najmniej
jedno zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

W pozostałym zakresie, w trosce o należytą realizację zamówienia przez doświadczonego
Wykonawcę dysponującego profesjonalnym, doświadczonym zespołem, warunek zdolności technicznej
lub zawodowej pozostaje bez zmian, tj. Zamawiający podtrzymuje wymóg, by Wykonawca na czas
realizacji zamówienia dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
tj.: Wykonawca winien dysponować:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w

specjalności

inżynieryjnej

drogowej

lub

konstrukcyjno-budowlanej

lub

inne

uprawnienia

umożliwiające wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji
kierownika budowy określonej niniejszym postępowaniem oraz posiadają doświadczenie przy realizacji
minimum 2 torów rowerowych Pumptrack o nawierzchni bitumicznej;
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej oraz doświadczenie w zaprojektowaniu min. 2 inwestycji polegających na
budowie/przebudowie toru rowerowego Pumptrack o nawierzchni bitumicznej.

W związku z dokonaną zmianą treści warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i termin wniesienia wadium do 06.11.2020r. do godz. 10.00. Termin otwarcia
ofert ustala się na dzień 06.11.2020r. na godz. 10.15. Na stronie internetowej Zamawiającego została
opublikowana modyfikacja SIWZ wskazująca nowy termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządzili:
E.B., B.S.

