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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00057.2017    22.11.2017 r. 
l.dz.: ZP.KW-00500/17  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 
1. W związku z tym, że na obiektach sportowych ciężko utrzymać idealne warunki klimatyczne, zwracamy się z zapytaniem,  

czy Zamawiający będzie wymagał, aby legary podłogi sportowej były wykonane z drewna iglastego, czy z wodoodpornej sklejki? 

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Panele z litego drewna Hevea były lakierowane fabrycznie, czy na budowie? 

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system podłogi sportowej był zgodny w 13 punktach z normą PN/EN14904? 

4. Niniejszym w celu umożliwienia złożenia wszystkim potencjalnym wykonawcom konkurencyjnej oferty w prowadzonym 
postępowaniu przetargowym wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów SIWZ w dziale XIV pkt tiret 2 poprzez przywrócenie 
ustaleń w zakresie sposobu przydzielania punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy" tożsamych z warunkami  
z poprzedniego unieważnionego postępowania. Uzależnienie przez Zamawiającego sposobu punktacji w zakresie doświadczenia 
kierownika budowy tylko do posiadania doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności edukacyjnej dyskwalifikuje 
kierowników budowy, którzy posiadają bogate doświadczenie w ramach realizacji innych obiektów użyteczności publicznej 
posiadających często bardziej skomplikowany charakter niż obiekt będący przedmiotem zamówienia. 

 Zgodnie z naczelnymi zasadami zamówień publicznych, wyrażonymi w treści art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wskazane działanie Zamawiającego jest  
w oczywisty sposób nieuprawnione co znajduje potwierdzenie w licznym orzecznictwie KIO i w związku z powyższym prosimy  
o zmianę zapisów j.w. 

5. W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym  na wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1” prosimy o dodanie w § 14 pkt 2)  
projektu umowy dodatkowego zapisu umożliwiającego wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na  
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę 
maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu, śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,  długotrwałe 
opady deszczu, śniegu, niskie temperatury powietrza uniemożliwiające prowadzenie robót ze względu na technologię 
wykonania prac. 

ODPOWIEDZI: 
Ad 1.  Zamawiający wymaga ze względu na lepsze parametry sklejki wilgocioodpornej, od litego drewna, pod względem 

odporności na wilgoć i lepszej elastyczności, aby podwójne legary krzyżowe podłogi sportowej były wykonane ze sklejki 
wilgocioodpornej, z fabrycznie zamontowanymi podkładkami elastycznymi pomiędzy legarami oraz systemowymi 
plastikowymi klinami do poziomowania nierówności podłoża betonowego. 

Ad 2.  Zamawiający wymaga aby każdy panel z litego drewna był fabrycznie lakierowany obustronnie na gotowo, zgodnie  
z dokumentacją projektową – Architektura – str. 16 i 17. 

Ad 3. Zamawiający wymaga, aby system podłogi sportowej posiadał: Certyfikat wraz z raportem z badań potwierdzający zgodność 
oferowanego systemu z normą EN 14904: A4 wg. Punktu I 1-9 wydany przez uprawnioną instytucję lub laboratorium 
badawcze (instytucje / laboratoria zrzeszone w International Association for Sports Surface Sciences - Międzynarodowe 
Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych), dla parametru Równość nawierzchni wymagana jest deklaracja 
producenta, zgodnie z dokumentacją projektową – Architektura – str. 17. 

Ad 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie sposobu przydzielania punktów w kryterium doświadczenie kierownika 
budowy. Kryterium to obejmuje budynki przeznaczone do prowadzenia działalności edukacyjnej, co jest zgodne  
z przedmiotem zamówienia. Kryterium nie dyskwalifikuje kierowników budowy, którzy posiadają doświadczenie uzyskane  
w ramach realizacji innych obiektów użyteczności publicznej, a jedynie dodatkowo punktuje doświadczenie uzyskane przy 
realizacji budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności edukacyjnej. 
W ocenie Zamawiającego przedmiotowe kryterium czyni zadość zapisom art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Kryterium to zostało w sposób przejrzysty opisane, nadto jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, zapewnia 
zarówno zachowanie uczciwej konkurencji jak i równe traktowanie Wykonawców. 

Ad 5. Odpowiedź na zapytanie została udzielona w punkcie 3 pisma nr ZP.KW-00484/17, zamieszczonego na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu 20.11.2017 r. 

 

 
 


