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Dotyczy: Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Akademickiej
w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
W programie funkcjonalno – użytkowym …… zamawiający w pkt 1.5.1 wymaga
zaprojektowania 6 profilowanych zakrętów typu banda.
Z naszego doświadczenia wynika, że taka ilość zakrętów na torze o długości 100
mb jest zdecydowanie zbyt duża i nie pozwala na zaprojektowanie atrakcyjnych
i płynnych linii przejazdu.
Jako potencjalnie zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu mając
na uwadze dobro przyszłych użytkowników toru, wnosimy o zmianę zapisu
dotyczącego ilości profilowanych zakrętów typu banda w pkt 1.5.1 na maksimum
3 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie profilowanych zakrętów typu banda do 3
szt.
w związku z powyższym Zamawiający wprowadził nowy załącznik:
ZAŁĄCZNIK NR 6-Program funkcjonalno – użytkowy_nowy
Pytanie 2:
Zamawiający w pkt 6 wymaga od Wykonawcy doświadczenia w zakresie
projektowania i realizacji torów pumptrack, jednak nie wymaga przedłożenia
referencji lub innych dowodów poświadczających posiadanie w/w doświadczenia.
Niniejszym wnosimy o wprowadzenie zapisu wymagającego od Wykonawców
przedłożenia dowodów na wykonanie co najmniej 3 obiektów typu pumptrack
o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 180 000 zł brutto, co jest
standardowym zapisem w podobnych postepowaniach i gwarantuje wyłonienie
wykonawcy posiadającego wystarczające doświadczenie do realizacji tego typu
inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadził modyfikację warunku wiedzy i doświadczenia.
Równocześnie informuję, że obowiązek złożenia dokumentów i oświadczeń
na wezwanie Zamawiającego w tym dowodów potwierdzających rodzaj roboty
budowlanej jak i dowodów potwierdzające jakość jej wykonania, zawarty jest
w treści pkt 10 SIWZ.

Z poważaniem
Tadeusz Mazur
Dyrektor Jednostki
Kopia aa.

