
Starostwo Powiatowe
w WADOWICACH
34--100 Wadowice

ul. Batorego 2
tel. 33 87-34-200, fax 3.382-32-433

NIZ.272. TP .111.2021 Wadowice, 28.12.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej" na

działce nr 4058/5 wraz z siłownią zewnętrzną
Ogłoszenie nr 20211BZP 00314428/01 z dnia 2021-12-14

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe
w Wadowicach, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

ZESTAW PYTAŃ NR 2

PYTANIE NR 1
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 1:
Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

PYTANIENR2
Zamawiający udzielił odpowiedzi:
ODPOWiEDZ:
Odnośnie silowni zewnętrznej - zamawiający oczekuje nawierzchni poliuretanowej wykonanej
bezpośrednio na placu budowy. Typ nawierzchni poliuretanowej powinien być taki sam.jak na
boiskach sportowych.

i kolejnej:
ODPOIJllEDt:
Urządzenia przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowej kotwie.
Potwierdzarny warstwy nawierzchni pod urządzenia:

a) Grunt
b) Kruszywo łamane gr. 15 cm
c) Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego gr. 5 cm
d) Mial kamienny frakcji t -4 mm gr. 5 cm
e) Nawierzchnia poliuretanowa gr. 4cm
f) Projektowany kolor: ciemno-czerwony

a rys. 3 podaje:

BOISKO DO KOSZYKÓWKI
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, w spadku 0.5%
WARSTWA WYROWNUJĄCA Z MIESZANINY KRUSZYWA
KWARCOWEGO I GRANULATU GUMOWEGO POŁĄCZONEGO
LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr. średnia 40 mm. w spadku 0.5%

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że łączna grubość systemu nawierzchni PU
(warstwa typu ET + nawierzchnia PU) wynosi ok. 40 mm.
ODPOWIEDŹ 2:
Zgodnie z projektem budowlanym modernizacji boiska.



PYTANIENR3
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:
Zgodnie z informacją w załączniku "dodatkowe informacje" - drugi akapit.

PYTANIENR4
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:
Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanych - załącznik nr l do SWZ NIZ.272.TP.lll.2021.

PYTANIE NR 5
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja tajest 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 udostępnił dokumentacją niezbędną do wyceny.

PYTANIENR6
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 potwierdza.

PYTANIE NR 7
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem.
ODPOWIEDŹ 7:
Załączony przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, podstawą wyceny są projekty.

PYTANIE NR 8
Umowa w § 16 ust. 2 b) podaje:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku:

b) w zakresie tennim\ wykonania UlllO\\y:

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku
działania sily wyższej ( przez działanie sily wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy. które zasadniczo i istotnie
utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązali wynikających z umowy. których
strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec. ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie
przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) uniemożliwiających
wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami oraz w związku z sytuacjami kryzysowymi, 'w tym stanem zagrożenia
epidemicznego. stanem epidemii lub innymi sranami nadzwyczajnymi.

Cytowany zapis jest niefortunny ponieważ wprowadza własne zawężenie warunków atmosferycznych
"wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych ", które może być ograniczeniem względem
wymagań technologicznych przedmiotu zamówienia.
Dotyczy to m.in. nawierzchni sportowej PU, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki
atmosferyczne znacznie bardziej rygorystyczne niż określa to Zamawiający w umowie.



Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg
technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia
podane w projekcie umowy, to wykonawca może nie będzie miał możliwości zmiany terminu
wykonania robót -taka sytuacjajest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do
wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on
wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma
wpływu na warunki atmosferyczne.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i
wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z
technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie
będzie mógł wydłużyć terminu realizacji - taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za
czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości
zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie
niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu ppkt b) poprzez usunięcie słowa
"wyjątkowo" .
ODPOWIEDŹ 8:
Termin realizacji wyznaczony jest na 10 miesięcy od daty podpisania umowy w sezonie wiosenno-
letnim w związku z tym nie wyrażamy zgody na usunięcie zapisu.

PYTANIENR9
Umowa w § 16 ust. 2 b) podaje:
Wykonawca nie może przenieść prawa wynikające z Umowy. w szczególności wierzytelność
o zaplarę wynagrodzenia na osobę trzecią.
Wnosimy o dopuszczenie przelewu wierzytelności jako sposobu zapłaty wynagrodzenia z
podwykonawcą.
ODPOWIEDŹ 9:
Zamawiający nie dopuszcza.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia 'ofert
ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
31.12.2021r., do godz. 9:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym
samym dniu o godz. 10:00.
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