
                                                                                                                   Poznań, dnia 18 maja 2017r.
Nr: DT.212.20.2017

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy postępowania na :
„Wykonanie boiska do: siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, street workouta, na kąpielisku w  oddzialeWykonanie boiska do: siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, street workouta, na kąpielisku w  oddziale
Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.  Dz.U. z 2015 r.,
poz.  2164 ze zmianami),  zwanej  dalej  ustawą, informuję,  że wpłynęły pytania do treści  siwz   w  w/w
postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:
W  związku  z  przygotowywaniem  oferty  na  przetarg  nieograniczony  pt.:  „Wykonanie  boiska  do:
siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, street workouta, na kąpielisku w oddziale Malta, Poznań, ul.
Wiankowa 3.”, X. zwraca się o wyjaśnienie:

1. W SIWZ pkt. 5 „Warunki udziału w postępowaniu” ppkt. c „zdolność techniczna i zawodowa” jest napisane: 
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:- wykonał należycie w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto każda*, 
obejmujące swoim zakresem roboty w zakresie budowy plażowych boisk sportowych.”

Obecne postępowanie przetargowe dotyczy:

a) wykonania boiska do piłki nożnej plażowej, które polega na rozłożeniu dwóch warstw geowłókniny
o powierzchni łącznej 1804 m2, następnie rozłożenia kruszywa średnio 21 cm frakcji 16-32mm 
oraz rozłożeniu piasku płukanego grubości 30 cm (warstwy po 902 m2) a na koniec ustawieniu 
dwóch bramek, 

b) wykonania boiska do siatkówki plażowej, które polega na rozłożeniu dwóch warstw geowłókniny o
powierzchni łącznej 936 m2, następnie rozłożenia kruszywa średnio 10 cm frakcji 16-32mm oraz
rozłożeniu piasku płukanego grubości 30 cm (warstwy po 468 m2) a na koniec zamontowaniu 
siatki,

c)wykonania street workout, czyli małej architektury służącej do ćwiczenia na świeżym powietrzu.

Wszystkie roboty do wykonania są bliźniacze do zadań wykonywanych przy budowie standardowych
dróg publicznych, czyli rozkładanie geowłókniny, rozkładanie kruszywa warstwami i budowa małej 
architektury, która często jest wykonywana przy budowie miejsc obsługi pasażera przy drogach 
ekspresowych a nawet przy mniejszych miejskich zadaniach.

Bardzo prosimy o zmianę powyższego warunku udziału w postępowaniu na: „Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż – wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną 
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem rozłożenie 
geosyntetyków o powierzchni minimum 2740 m2, rozłożenie warstw kruszywa/piasku o powierzchni 
minimum 2740 m2 oraz wykonanie małej architektury o wartości minimum 30 000 zł  brutto”

ODPOWIEDŹ:

Powyższe nie stanowi prośby o wyjaśnienie SIWZ, a wniosek o zmianę warunku udziału w postępowaniu. Za
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada Zamawiający i to w jego gestii jest określenie
takich  warunków  udziału  w  postępowaniu,  których  spełnienie  pozwala  ocenić  zdolność  wykonawcy  do
prawidłowej realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy.

                                                                                          KIEROWNIK DZIAŁU 
                                                                                                     TECHNICZNEGO

                                                       Andrzej Kras
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