
Czernikowo, dnia 21.10.2020 r.
IWP.271.1.11.1.2.2020

Do wszystkich Wykonawców 
nr post. 596207-N-2020

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 596207-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin”.

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w miejscowości Steklin”.

1. Pytanie

W związku z panującą 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 terminu 
składania ofert o jeden dzień oraz godziny składania ofert na do godz. 12:00.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7.9.1. SIWZ „Ofertę składa się pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem”, w terminie 
określonym w pkt 15.1. SIWZ tj. do dnia 28.10.2020 r. do godz. 10.00.

Zamawiający wyznaczając 16-dniowy termin składania ofert, a więc dłuższy niż termin minimalny 
określony w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględnił utrudnienia 
spowodowane pandemią koronawirusa związane z funkcjonowaniem firm kurierskich.

2. Pytanie

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 
budżet zamawiającego.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że na realizację zadania ma zarezerwowaną w budżecie kwotę w wysokości 
211 395,03 zł brutto.
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3. Pytanie

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu 
granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający 
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu 
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów 
z recyklingu.

Odpowiedź 3:

Stosowne zapisy zawarte są w pkt 3.4. SIWZ oraz pkt 1.4. Załącznika nr 10 Opis przedmiotu 
zamówienia tj. „Warstwę użytkową stanowi granulat EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony 
w masie) z lepiszczem poliuretanowym". „Zamawiający nie dopuszcza do wykonania wierzchniej 
warstwy nawierzchni sportowej z barwionych granulatów z recyklingu. ”

4. Pytanie
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli 
występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 4:

Projekt zagospodarowania terenu -  Nr rys. 1-A, przedstawiający lokalizację sieci uzbrojenia terenu, 
stanowi część udostępnionej dokumentacji projektowej. Stwierdzone sieci uzbrojenia nie kolidują 
z projektowanymi pracami oraz nie wymagają przebudowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wykonywaniu wszelkich robót 
ziemnych.

5. Pytanie

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 jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił na stronie https://www.bip.czemikowo.n1/l 113.zamowienia- 
publiczne?tresc=66351 całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz potwierdza, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

6. Pytanie
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dysponuje aktualnym zezwoleniem na wykonywanie robót budowlanych polegających 
na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

7. Pytanie
Zamawiany system nawierzchni pu jest przepuszczalny dla wody ale zamówienia nie obejmuje 
drenażu. Informujemy, że większość wody z opadów atmosferycznych będzie przenikała przez system 
nawierzchni do gruntu a nie spłynie do odwodnienia liniowego. W związku z tym, że projekt nie
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przewiduje drenażu dla boiska, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów 
atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

Odpowiedź 7:

Projekt przewiduje odwodnienie powierzchniowe, a nie liniowe. Podłoże ma odpowiednią chłonność, 
przy wykonaniu podbudowy zgodnie z projektem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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