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Somonino dnia 26.08.2020r.
ZAINTERESOWAN?

/wszyscy/

dotyczy: Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ,,ORLIK" w Somoninie.

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia
swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:
Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną - wykonawczą, szczegółowy opis prac
dla zamówienia Remont Zespołu Eoisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie?
Jedyny dokument załączony to przedmiar robót, który stanowi jedynie element pomocniczy do
przygotowania oferty. Wykonawca sporządzając ofertę winien kierować się dokumentacją
proj ektową.
Odp.
Wszystkie dokumenty związane z realizacja zamówienźa zostały opublikowane.
Pytanie 2.

Czy Zamawiający zakłada montaż nowej trawy na istniejącej już podbudowie po
wcześniejszym jej wyrównaniu, sugeruje to poniższy opis czy koniecznym jest wymiana
podbudowy, bądź jej uzupełnienie itp.
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy:

- Ręczne profilowanie i zagęszczenźe podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wywiezźenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 krn - analogia wywóz materiałów z rozbźórki wraz z ich utylizacją na miejsce składowania odpadów.
Odp.

Zamawiający zakłada, że montaż nowej trawy będzie możliwy na istniejącej podbudowie po jej
wcześniejszym oczyszczeniu, wyrównaniu i uzupełnieniu.
Pytanie 3.

W związku z panuj ącą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana
organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych,
wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.
Jeśli Zamawiający podtrzymuje składanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy o zmianę
godziny składania ofert na do godz. 12:00.
Odp.

Zamawiający, podtrzymuje składanźe ofert w formie tradycyjnej. Zamawiający natomiast wyraża
zgodę na zmianę godziny sldadania ofert z 10:00 na 12:00. Tym samym zmienia się godzinę
otwarcia ofert z 10.15 na 12.15

Pytanie 4.

Proszę o podmiie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta
przekroczy budżet zamawiającego.
Odp.
Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczy5 na realizacją przedmźotowego zadania zostanie
podana przed otwarciem ofert.
Pytanie 5.

SIWZ podaje wymagania dot. zdolności zawodowej w zakresie kierownika budowy:
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma
konieczności zatmdniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.
Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego
uprawnienia nie posiadające klauzuli ,,bez ograniczeń".
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyc:4cy zdolności zawodowej kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Pytanie 6.
W zwipku z brakiem niezbędnych zapisów w umowie dot. możliwości zmiany umowy w zakresie
zmiany terrninu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:
W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
robót zgodnie z technologią.
Powyższe jest niez%dne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w
przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektyawnie niezależnych.
Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiaiiy terminu zakończenia realizacji w
przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z teclinologią.
Dotyczy to szczególnie nawierzclini pu, do instalacji których wymagane są rygorystyczne warunki
atmosfeiyczne.
Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi
niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia
wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, moła'e
podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie
będzie miał możliwości zmiany terrninu wykonania robót - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest
wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i
wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z
technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie %dzie mógł
wydłużyć terminu realizacji.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie povvodowa'ły dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany
terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
Zamawiający w poprzednicli postępowaniach nie uwzględnił analogicznego naszego wniosku jednak
zwracamy uwagę, że przedmiotowe zadanie będzie realizowane w okresie kiedy warunki atmosferyczne są
bardzo ryzykowne dlatego konieczne jest wprowadzenie ww. wnioskowanego zapisu.
Należy obiektywnie stwierdzić, że jedynym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego boiska przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi byłoby postawienie specjalnego obiektu jak np. hali, namiotu
ale w przypadku przedmiotowej lokalizacji występują obiekty kolizyjne, które uniemożliwiają tego typu
zabezpieczenie, co powodu3e, że nie występuje racjonalne rozwiązania techniczne, które mógłby
wykorzystać wykonawca.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie lub potwierdzenie, że wpisuje się
on w zapis umowy o sile wyższej.

Odp.
Opisane wyźej kwestie reguluje zapis §11 ust. 1 pkt l) lit. e) projektu umowy.
Pytanie 7.
Umowa w §9 pkt 1. l ) b), c) opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem ,,opóźnienie",
,,opÓŹnienia".
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów ,,opóźnienia/e" na ,,zwłoki/a".
Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgodę na zmźanę zapisu. Ponadto dopuszczalne zmźany umowy nie
skutkujące karami zawarte zostały w §ll projektu umowy.
Pytanie 8.
Wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej o specyfikacji:
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Odp.
Zamawiający w odpowiedziach z dnia 19. 08. 2020 r określźł minimalne parametry nawierzchni
sztucznej trawy. Zamawiający dopuścź nawierzchnię z trawy sztucznej o tych samych parametrach
jak przedstawione w odpowiedziach na pytanie z dnia 19. 08. 2020 r lub wyższych.
Pytanie 9.
Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia trawy sztucznej należy użyć granulatu EPDM z
recyklingu w kolorze czarnym.
Odp.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania EPDM z recyklingu.
Do wypełnienia sztucznej trawy należy użyć tylko i wyłącznźe granulatu EPDM z pierwotnej
produkcji posiadający odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w nawierzchniach
sztucznych boisk.

Pytanie 10.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowiek
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odp.
Wszystkie dokumenty związane z realizacja zamówienźa zostały opublźkowane.
Pytanie 1l.

Proszę o podanie danych nawierzchni przeznaczonej do demontażu:
- wysokość włókien

- ciężar samej trawy sztucznej tj. ile g/m2
- rodzaj wypełnienia (w tym jaki rodzaj granulatu gumowego)

- ilość wypełnienia na m2 w podziale ile piasku kwarcowego i ile granulatu gumowego
Powyższe dane są niezbędne do oszacowania kosztów utylizacji.
Odp.
Zamawiający nie ma takich danych. Należy przyjąć, że ilości równe i mniejsze jak w pżerwotnym
projekcie na budowę typowych Orlików 2012.
Pytanie 12.

Z demontażu istniejącej nawierzchni powstanie odpad o dużej masie, co przy aktualnych cenach
utylizacji stanowi duży udział kosztów.
SIWZ ani umowa nie zawierają zapisu, który zobowiązuje wykonawcę do udokumentowania
przekazania całego materiału z demontażu systemu nawierzchni do utylizacji.
Ze względu na nieuczciwe praktyki niektórych wykonawców polegające na nie przekazywaniu
materiałów z rozbiórki do utylizacji, wnosimy o prowadzenie wymogu, że wykonawca jest
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument z utylizacji całego materiału z
rozbiórki nawierzchni.

W przeciwnym wypadku może dojść do nieuczciwej konkurencji poprzez celowe nie
uwzględnienie przez potencjalnego wykonawcę kosztu utylizacji w ofercie.
Odp.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawźć Zamawiającemu stosowny dokument z utylizacji
całego materiału z rozbiórki nawierzchni.
Pytanie 13.
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na "Remont Zespołu Boisk Kompleksu
Sportowego Orlik w Somoninie" zwracam się z pytaniem, czy wyrazicie Państwo zgodę na zamianę
granulatu EPDM na granulat EPDM techniczny.
Cena granulatu podanego w przetargu jest 4-krotnie wyższa od granulatu technicznego, a przy
zapotrzebowaniu 29 ton wartość tej pozycji będzie stanowiła duży koszt.
Odp.

Do wypełnienia trawy sztucznej należy użyć tylko i wyłącznźe granulatu EPDM z pierwotnej
produkcji posiadający odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w nawierzchniach
sztucznych boisk. Nie może to być EPDM z recyklingu.
Pytanie 14.
Proszę o udzielenie informacji czy Wykonawca ma zamontować jedynie tuleje pod słupki dla
wymionionych dyscyplin sportu czy również dostarczyć kompletne wyposażenie - siatki, słupki
do tenisa, brarnki do piłki nożnej wraz z siatką - jeśli tak jakie mają spełniać wymagania i jakie
mają mieĆ parametry.

Odp.

Pozycja nr 6 w przedmiarze robót jak i w STWORB dziaz' 1, pkt 1. 6. ppkt 2 pierwszy myślnik
jest pozycją omyłkowo zamieszczoną. Proszę tej pozycji nie wyceniać. Wyposażenie dotyczy tylko
boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.
Z działu "Wyposażenie boźska do piłla nożnej" przedmiaru robót należy wycenźć poz. od 7-9.

WójŚ Gminy
/-/ Mari:

walewski

