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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

          

 

 
dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy „Starym Parku” w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego 
wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 

1. Proszę o rysunek wykonawczy lub dokładny opis sposobu wykonania ogrodzenia stawów. 
Zamawiający załącza projekt do SIWZ. 

 
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ogrodzenia z ramkowego na systemowy, tj. Podmórówka  

z prefabrykatów betonowych, słupki stalowe malowane, siatka pleciona powlekana? 
Wykonać zgodnie z zamieszczonym projektem 

 
3. Jaka jest wysokość ścianki do tenisa? 

Jak na załączonym projekcie: 3m + 1m (siatka górna) = 4m 
 
4. Czy przewiduje się dolny pas betonowy lub obrzeŜe pod siatkę ogrodzeniową? 

Jak na załączonym projekcie, nie przewiduje się. Prosze zwrócić uwagę, Ŝe projektowana jest siatka  
w ramach stalowych, a nie tylko siatka ogrodzeniowa. 

 
5. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu specyfikacji, dotyczącej wykonania przynajmniej jednego skateparku 

lub jego zmiany. PoniewaŜ projektowane podłoŜe skateparku to posadzka betonowa zatarta na gładko, 
utwardzona posypką ze zbrojeniem rozproszonym to nic innego jak posadzka przemysłowa, natomiast 
reszta urządzeń w skateparku to gotowe prefabrykaty. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu 



dotyczących referencji wykonania jednego skyteparki lub zmianę na wykonanie przynajmniej jednej 
posadzki przemysłowej, o wielkości nie mniejszej niŜ projektowany skatepark. 
Informuję, Ŝe Zamawiający nie zmieni wymagań dotyczących doświadczenia wykonawcy przy realizacji 
inwestycji gdyŜ Zamawiający Ŝąda doświadczenia adekwatnego do zamawianych przez niego zadań 
(produktów operacji). Ponadto z uwagi na zapisy z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (w brzmieniu „Wykonawca 
moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.”) Zamawiający Ŝądając doświadczenia przy 
budowie wskazanych w ogłoszeniu zadań (produktów operacji) w Ŝaden nie ogranicza konkurencyjności 
postępowania. 
 

 
6. W 2011 r. moja firma wykonała inwestycję pt. “Wykonanie projektów oraz budowa szkolnych placów zabaw 

w ramach Programu Unijnego “Radosna Szkoła” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kluczborku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy wraz z dostawą i montaŜem wyposaŜenia” na 
łączną wartość 328 771,84 zł. W związku z powyŜszym mam pytanie do inwestora w/w zadania czy 
referencje uzyskane po wykonaniu placów zabaw mogą zostać zaakceptowane do: “Budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów” tj. Na 
budowę kortów do tenisa ziemnego oraz skateparku. W załaczeniu dołączam referencje otrzymane po 
wykonaniu zadania: “Wykonanie projektów oraz budowa budowa szkolnych placów zabaw w ramach 
Programu Unijnego “Radosna Szkoła” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku  
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy wraz z dostawą i montaŜem wyposaŜenia” z zakresem 
wykonanych prac budowlanych. Myślę, Ŝe zakres prac poszczególnych branŜ z obu zadaniach jest bardzo 
podobny co powoduje moŜliwość zaakceptowania moich referencji.” 
 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w rozdziale 6.2.ppkt 2). i ogłoszenia w punkcie III.3.2) w zakresie: 

 

1) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ wykonał: 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co 
najmniej następujące roboty: 
− Wykonała co najmniej 2 korty tenisowe lub 2 boiska wielofunkcyjne lub 2 roboty w zakresie pokrycia 

powierzchni szkolnego placu zabaw wykonane w ramach Rządowego programu „Radosna 
Szkoła” 
oraz 

− Wykonał  co najmniej 1 skatepark 
oraz 

− Wykonał co najmniej jedno odmulanie stawu lub innego zbiornika wodnego.  
 

W związku z tym, Zamawiający akceptuje propozycje dla wymagań: 

− Wykonała co najmniej 2 korty tenisowe lub 2 boiska wielofunkcyjne lub 2 roboty w zakresie pokrycia 
powierzchni szkolnego placu zabaw wykonane w ramach Rządowego programu „Radosna 
Szkoła” 

 

Lecz nie dla wymagania: 

oraz 

− Wykonał  co najmniej 1 skatepark. 
 

 

 


