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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej 
na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 

 

  W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                     

(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ i jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej 

ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ we wskazanym poniżej zakresie: 
 
   PYTANIE NR 299 

 
  Według opisu technicznego technologii sportowej punkt 4.2.9 – ścianka wspinaczkowa: „na  etapie  

przetargu wykonawca przedłoży: 
a) dla chwytów wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodność                        z 

normą PN-EN 12572-3: 2008, który został potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę 

badawczą (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca)                                                                                                     

b) dla paneli wspinaczkowych odpowiedni atest lub certyfikat na zgodność z normą PN-EN 

12572-1:2009, który został potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą (dekla-

racja zgodności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca) 

c) dla paneli wspinaczkowych odpowiedni dokument potwierdzający wymaganą klasę palności 

minium C-s2,d0 na gotowy produkt zgodnie z normą wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (deklaracja zgod-

ności wystawiona przez producenta jest niewystarczająca)”.                                                                                         

Prosimy o potwierdzenie, że ww dokumentów nie należy załączać do oferty tylko  należy je  

przedstawić i zatwierdzić na etapie realizacji przed wykonywaniem robót. 

 

    ODPOWIEDŻ 

            W/w dokumenty należy przedstawić i zatwierdzić na etapie realizacji robót. 

             

    PYTANIE   nr  300 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wskazania firm podwykonawczych zgodnie z pkt. 5.3 

Rozdział 5 siwz dotyczy wyłączenie przypadków, kiedy firma podwykonawcy jest znana na dzień 

składania ofert, a w pozostałych przypadkach wystarczy tylko wskazanie części zamówienia, którego 

wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, bez konieczności wskazywania firm 

podwykonawczych.  Zgodnie    z wyrokiem KIO 192/17:  
   - wskazanie podwykonawców nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy     

Pzp - tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy oferowanego w odpowiedzi na opisany 

przez Zamawiającego w SIWZ przedmiot zamówienia. Nie jest to więc oświadczenie woli, o 

jakim stanowi przepis art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego z zw.  z art. 14 ustawy Pzp.  

  - brak podania w formularzu ofertowym nazw wykonawców nie powoduje niezgodności treści            

    oferty z treścią SIWZ w rozumieniu niezgodności tych dokumentów, o jakiej stanowi art. 89 ust. 1    

     pkt 2 ustawy Pzp, skutkującej odrzuceniem oferty. 

 

        ODPOWIEDŹ 

               Zamawiający potwierdza  że  brak wskazania nazwy podwykonawcy nie będzie traktowane  jako  

niezgodność z SIWZ w rozumieniu 89 ust 1 pkt 2 PZP. Wykonawca wskaże nazwę podwykonawcy 

o ile  nazwa  podwykonawca jest  znana Wykonawcy  na etapie ofertowania. Umowa przewiduje 

procedurę zgłoszenia podwykonawcy w trakcie realizacji robót. Wykonawca wraz z oferta winien 

wskazać zakres   jaki zamierza powierzyć podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.      
 



 

 

      PYTANIE   nr  303 
               W projekcie wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego, część 5c - strona E12, zapisano, 

że pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi należy ułożyć okablowanie kat. 3 i 

zakończyć je na panelach telefonicznych 25-cio portowych. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 

nr 40 załączył schemat T26a, na którym takie rozwiązanie nie ma miejsca. Prosimy o określenie 

prac do wykonania, jakie należy uwzględnić w ofercie w tym zakresie. 
     ODPOWIEDŻ 

             Należy przyjąć wymagania zgodnie ze schematem T26a. W opisie technicznym widnieje omyłkowy    

zapis dotyczący okablowania. Dla połączenia centrali telefonicznej w BD punktami FD przewiduje 

się wykorzystanie włókien ułożonych światłowodów (oznaczenie na rysunku FOC1) i zakończenie 

ich w szafach na panelach światłowodowych. W szafach panele światłowodowe połączone bedą z 

switchami wyposażonymi w porty SFP. Wymagania zostały przedstawione na rysunkach T26 - 

okablowanie, T26a – elementy aktywne i pasywne. 

             

      PYTANIE   nr  304 

               W odpowiedzi na pytanie nr 66 „ Prosimy o podanie parametrów istotnych ekranu LED          

o wymiarach 10x4m na elewacji” Zamawiający odpisał, że jest to „TELEBIM 36,86m2. 

Ekran LEDowy (9,60 x 3,84m 36,86m2 - wymiar 10x4 jest wymiarem 

przybliżonym)……” 
  Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji należy zainstalować jeden telebim o wymiarze 36,86m2      

  (9,60m x 3,84m). 

      ODPOWIEDŻ 
               Tak, na elewacji na zewnątrz budynku należy zamontować tylko jeden telebim o wym. 36,86m2      

                (9,60m x 3,84m). 

             

      PYTANIE   nr  305 

W tomie III opis przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał „…..d) tablica wyników z atestem 

FIBA Level 1, 11-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych i telebim 9.29m2 x 4 strony, ekran LEDowy 

wewnętrzny 4.03 x 2.30m. telebim 51,61m2, ekran LEDowy zewnętrzny 11,52 x 4,48m …..:” 

Prosimy o potwierdzenie, że na elewacji należy zainstalować tylko jeden telebim o wymiarze 

36,86m2 (9,60m x 3,84m) a telebim opisany jako telebim 51,61m2 i ekran LEDowy zewnętrzny 

11,52 x 4,48m jest poza zakresem przetargu. 
 

      ODPOWIEDŻ 
               Potwierdzamy, na elewacji  na zewnątrz budynku należy zamontować tylko jeden telebim o wym. 

36,86m2 (9,60m x 3,84m). Zastępuje on telebim opisany jako telebim 51,61m2, ekran LEDowy 

zewnętrzny 11,52 x 4,48m. Ponadto potwierdzamy, że przywołane w pyt. Nr 305 „tablica wyników z 

atestem FIBA Level 1, 11-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych i telebim 9.29m2 x 4 strony, ekran 

LEDowy wewnętrzny 4.03 x 2.30m również wchodzą w zakres przetargu. 
             

           Jednocześnie Zamawiający wprowadza na stępujące sprostowania, uzupełnienia do zamieszczonych 

dotychczas odpowiedzi na pytania oraz dokumentów. 

 

1.      Uszczegółowia się  odpowiedź na pytanie 205 udzieloną w dniu 6.11.2017 poprze nadanie jej 

następującej treści: 

„Należy zastosować kable zgodnie z projektem, uwzględniając wymogi normy N SEP-E-007:2017-

09”  

2.      Uszczegóławia się  ST-00 Wymagania ogólne poprzez dodanie Pkt. 10.3 „Zmiana przepisów” o 

następującej treści: 

 

„Pkt. 10.3 Zmiana przepisów 

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac, 



Wykonawca przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje 

kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma 

wpływ na cenę wykonania instalacji. Wprowadzenie zmiany wymaga uzyskania zgody 

Zamawiającego.” 

3.    Dokonuje się korekty opisu INSTALACJI MONITORINGU KONSTRUKCJI  poprzez usunięcie 

nazw własnych oraz dostosowanie ilości elementów (w tabeli nr 2) do ilości wykazanych w projekcie 

technicznym geomonitoringu (zamieszczonym w postępowaniu przetargowym na stronie www w 

dniu 14.11.2017) – w załączeniu plik uwzględniający korektę pod nazwą INSTALACJA 

MONITORINGU KONSTRUKCJI242_GHM_PW_E_EM_Opis 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak ciągłości numeracji w zamieszczonych pytaniach i 

wyjaśnieniach treści SIWZ jest świadomym zabiegiem.  

 

 


