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Koronowo, dnia 14 października 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie toru rowerowego
przy hali widowiskowo – sportowej w Koronowie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela
odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:
Pytanie 1
W postępowaniu przetargowym dotyczącym „ Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych polegających na Budowie toru rowerowego przy hali widowiskowo –sportowej
w Koronowie” Zamawiający w rozdziale V, pkt 2 SIWZ dotyczącym warunków udziału
w postępowaniu wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał się
doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej
jednego zamówienia, obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę toru
rowerowego - pumptracku.
W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż zadanie dotyczące
budowy przeszkód, a w szczególności wykonania nawierzchni asfaltowej na torze rowerowym
typu pumptrack jest zadaniem dla doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych firm
mających doświadczenie w układaniu mieszanki na pofałdowanej powierzchni oraz
formowania przeszkód posiadających odpowiednie cechy jezdne dla tego typu obiektów. Brak
zapisów wymagających konkretnego doświadczenia w układaniu mieszanki bitumicznej na tak
skomplikowanych kształtach i wykonywaniu torów rowerowych typu pumptrack
o nawierzchni bitumicznej niesie za sobą wysokie ryzyko wyłonienia wykonawcy
nieposiadającego jakiegokolwiek doświadczenia, przez co uzyskanie obiektu niespełniającego
wymagań użytkowników, z nawierzchnią o niewystarczających parametrach technicznych
i o niskiej trwałości. Przykładów niespełniających jakichkolwiek standardów jezdności i fatalnie
zrealizowanych obiektów typu pumptrack przez firmy ogólnobudowlane bez jakiegokolwiek
doświadczenia jest w Polsce niestety bardzo wiele. Jednocześnie, na rynku działa wiele
podmiotów posiadających wieloletnie doświadczenie w tego typu realizacjach.
Mając na względzie interes Zamawiającego chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający
dopuszcza modyfikację zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu,
w którym to Zamawiający będzie wymagał przedstawienia referencji na
wykonanie przynajmniej trzech inwestycji w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegających
na zaprojektowaniu i budowie torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości
zbliżonej do założeń kosztorysowych przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ.
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