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Dotyczy: Zagospodarowanie terenu przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach
w systemie zaprojektuj i wybuduj
Część 1 - budowa toru rowerowego typu "pumptrack"

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W postępowaniu przetargowym dotyczącym „Zagospodarowanie terenu przy ul.
Dzionkarzy w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający w SIWZ
niniejszego postępowania w sekcji III.1.3 dotyczącym warunków udziału
w postępowaniu wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie
udokumentował min. wykonanie co najmniej trzech robót budowlanych
polegających na budowie/modernizacji/rozbudowie obiektu zewnętrznego
o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym.
W związku z powyższym Mając na względzie interes Zamawiającego,
chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wymagane doświadczenie nie jest tożsame
z zakresem, który jest wymagany w niniejszym postępowaniu i daje ogromne pole
do interpretacji na korzyść wykonawców nie posiadających doświadczenia
w szczególności w zakresie budowy toru rowerowego typu pumptrack, który to
jest jednym z elementów przedmiotowego postępowania.
Zadanie polegające na budowie i formowaniu przeszkód, a w szczególności
wykonania kluczowego elementu - nawierzchni asfaltowej na torze rowerowym
typu pumptrack jest zadaniem dla wykonawców mających doświadczenie
w układaniu mieszanki na pofałdowanej powierzchni oraz formowania przeszkód
posiadających odpowiednie cechy jezdne dla tego typu obiektów. Brak
jakichkolwiek zapisów wymagających konkretnego doświadczenia w budowie
torów pumptrack, a w szczególności w formowaniu przeszkód w taki sposób aby
zapewniały możliwość jazdy bez pedałowania oraz doświadczenia w układaniu
nawierzchni bitumicznej na tego typu obiektach niesie za sobą wysokie ryzyko
wyłonienia wykonawcy bez wystarczających kwalifikacji, przez co uzyskanie
ob iek tu  n iespe łn ia jącego wymagań uży tkowników,  z  nawierzchn ią
o niewystarczających parametrach technicznych i o niskiej trwałości. Przykładów
niespełniających jakichkolwiek standardów jezdności i fatalnie zrealizowanych
obiektów typu pumptrack przez firmy bez doświadczenia w tym zakresie jest
w Polsce niestety bardzo wiele.
W związku z powyższym, sugerujemy, aby Zamawiający dążąc do uzyskania
najwyższej jakości i rzetelności w wykonaniu przedmiotu zamówienia zmienił
zapisy w sekcji III. 1.3 wymagając od wykonawców ubiegających się o realizację
części 1 zadania, wykonania co najmniej trzech robót budowlanych polegających
na budowie torów rowerowych typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej
o wartości min 250 000 netto każda.
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Zamawiający w dniu 28.02.2020 r. zmodyfikował zapisy SIWZ w zakresie
zdolności zawodowej i nie przewiduje wprowadzania zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 2:
Mając  na uwadze fak t ,  i ż  p rzedmio tem zamówien ia  w częśc i  I  jes t
zaprojektowanie i wybudowanie toru rowerowego typu pumptrack oraz fakt, iż
wymogi spełnienia warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia powinny być
proporc jonalne do przedmiotu zamówienia,  pros imy o uznanie jako
wystarczającego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu doświadczenia
polegającego na:

wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
w sposób należyty co najmniej jednej usługi , której przedmiotem było
wykonanie dokumentacji projektowej toru rowerowego typu pumptrack.

1. 

wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
w sposób należyty co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej
na budowie rowerowego toru pumptrack o wartości nie mniejszej niż 250
000 zł brutto.

2. 

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 28.02.2020 r. zmodyfikował zapisy SIWZ w zakresie
zdolności zawodowej i nie przewiduje wprowadzania zmian w tym zakresie.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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