
4/ZP/2017 Mielec, dnia 08.11.2017r.

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 253
Według odpowiedzi na pytanie nr 179 dokumentacja została uzupełniona o rysunki:           

      AW-24.4 „DETAL ZABUDOWY M_19”   vip-e_2017-10-04_R1-AW.24.4-           
POMIESZCZENIE VIP-ZABUDOWA M_19_pyt179. Brak ww rysunków. Prosimy     
o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 179 o ww rysunki.

ODPOWIEDŹ:
Rysunki zostały dołączone.

PYTANIE NR 255
Według odpowiedzi na pytanie nr 113 dokumentacja została uzupełniona o rysunki:
    C.2-PW-20_PŁYTA FUNDAM. SCH. ZEWN.H=300 MM KL8_pyt113
    C.2-PW-21_PŁYTA FUNDAM. SCH. ZEWN. H=300 MM KL7_pyt113
 Brak ww rysunków. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 113 o ww rysunki.
ODPOWIEDŹ:
Rysunki zostały dołączone.

PYTANIE NR 256
 Według odpowiedzi na pytanie nr 123 dokumentacja została uzupełniona o rysunki:
     „F-PW-11 Zbrojenie stropów żelbetowych w osiach X2-X3 A.3-A.9 poziom 0_pyt 123”
     „F-PW-12 Zbrojenie stropów żelbetowych w osiach X2-X3 A.3-A.9 poziom   +1_pyt123”
  Brak ww rysunków. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 123 o ww rysunki.
ODPOWIEDŹ:
Rysunki zostały dołączone.

PYTANIE NR 257

  Według odpowiedzi na pytanie nr 189 dokumentacja została uzupełniona o rysunki  
wykonawcze konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych o nazwach:

43-07_17-PR-Schemat montażowy-P1_pyt189
43-07_17-PR-Schemat montażowy-P2_pyt189
43-07_17-PR-Schemat montażowy-P3_pyt189
43-07_17-PR-Schemat montażowy-Podkonstrukcja_pyt189
43-07_17-PR-Schemat montażowy-Propozycja montażu_pyt189

    Brak ww rysunków. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 189 o ww  rysunki.

    ODPOWIEDŹ:
     Rysunki zostały dołączone.

     



       PYTANIE NR 258
      Według odpowiedzi na pytanie nr 145 dokumentacja została uzupełniona o      załączniki:

4B-ZS_CZI_Specyfikacja went_odp do pyt 145
4B-ZS_CZII_Specyfikacja went_odp do pyt 145
4B-ZS_CZIII_Specyfikacja went_odp do pyt 145

      Brak ww załączników. Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 145 o ww
załączniki.

     ODPOWIEDŹ:
      Rysunki zostały dołączone.

     PYTANIE NR 266

W związku z pobraniem z Państwa strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz załącznikami zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany wymagań warunków udziału w 

postępowaniu.

                 W pkt. 7.2 ppkt. 3 bb) znajduje się zapis iż „Wykonawca musi wykazać…, co najmniej  1  roboty 

budowlanej spełniającej następujące  warunki:

1)dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej,

2) kubatura zrealizowanego budynku wynosi, co najmniej 50 000 m3, (tylko warunku hali)

3) o wartości robót co najmniej 50.000.000,00 zł (bez podatku VAT)”

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w realizacji obiektów sportowych nie adekwatne są 

w stosunku do siebie wymagania dotyczące kubatury a wartości zrealizowanego obiektu. 

Zrealizowanie obiektu sportowe w zależności od zastosowanych technologii, rozwiązań 

technicznych oraz wysokości obiektu (im wyższy tym cena niższa) wahają się w wartości 

250 – 350 zł netto/m3 kubatury. Wymagany przez Państwa obiekt musiałby mieć cenę 

jednostkową  1 000 zł netto/m3 kubatury. Zwracamy się więc o zmianę zapisów i 

dostosowanie wymaganej kwoty do warunków rynkowych. Sugerowana przez nas wartość to

30 – 35 mln netto.

ODPOWIEDŻ
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

            PYTANIE NR 267

                 Dodatkowo w pkt. 7.2 ppkt. znajduje się zapis iż: 

„2) Kier. robót w specjalności sanitarnej spełniający następ. war.:

a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) doświadczenie w sprawowaniu kierownika budowy lub kierownika robót w branży 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej 

minimum 12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o sumarycznej powierzchnia 

lustra wody co najmniej 800 m2 i wartości robót budowlanych co najmniej 25 mln zł (bez podatku Vat);



3) Kier. robót w specjalności Automatyki (AKPIA ) spełniający następ. war.:

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne;

b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w 

zakresie automatyki AKPIA nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej minimum 

12 miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku o wartości robót budowlanych co najmniej

25 mln zł (bez podatku Vat);

4) Kier. robót w specjalności elektrycznej spełniający następ. war.:

a) posiada uprawnienia do kierowania RB bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów;

b)doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerget. lub kierownika budowy w

przedmiotowej branży nad realizacją RB na jednej inwestycji (przez okres co najmniej minimum 12 

miesięcy) polegającej na budowie basenu lub aquaparku wartości RB co najmniej 25 mln zł (bez podatku 

Vat).”

Zwracamy się z prośbą żeby wskazane osoby mogły wykazać się  jak Kierownik 

Budowy doświadczeniem także na obiektach sportowych. Ograniczenie wymaganego 

doświadczenia kadry tylko do basenów i aquaparków, zawęża dobór kadry przez 

potencjalnych wykonawców (liczba pracowników z takim doświadczeniem na inwestycji 

o wymaganej wartości jest bardzo nieduża). Zmusza to także do zatrudnienia przy 

realizacji tak ważnej inwestycji osób, które na co dzień nie są związane z firma, nie są 

znane przez Wykonawców, a losowo wybrane z rynku.

ODPOWIEDŻ
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak ciągłości numeracji w zamieszczonych pytaniach i 
wyjaśnieniach treści SIWZ jest świadomym zabiegiem. Pozostałe pytania, które wpłynęły do 
Zamawiającego zostaną zamieszczone wraz z wyjaśnieniami w kolejnej turze.


