
Piła, 17.04.2015 r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego pn.:” Remont, przebudowa i rozbudowa  stadionu lekkoatletycznego w Pile przy
ul. Żeromskiego  90  działka  nr  236/2  - Modernizacja  części  trybun  oraz  tunelu  (  przejście  dla
zawodników) na stadionie  lekkoatletycznym  w  Pile  przy  ul.  Żeromskiego  realizowana  w formule
zaprojektuj i wybuduj – II etap".

WYJAŚNIENE TREŚCI SIWZ –  ODPOWIEDZI NA PYTANIA II, ZMIANA  TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ- odpowiada na niżej wymienione pytanie:

Pytanie 1.  W dokumentacji projektowej jest mowa o 2500 krzesełek, które mają być zamontowane na jednej

planowanej  obecnie  trybunie  głównej.  Jeśli  dobrze  rozumiem,  ta  trybuna  ma  zostać  odtworzona  na

konstrukcji  żelbetowej.  Jednak  na  rysunku  załączonym  do  dokumentacji  (zał.  12.4)  widnieje

wyszczególnienie  jedynie  sektorów na 1475 miejsc.  W związku  z  tym chciałbym doprecyzować  czy  po

planowanych  pracach  stadion  będzie  miał  pojemność  2500  (jeżeli  tak  –  gdzie  znajdują  się  dodatkowe

miejsca), czy to dopiero docelowa pojemność po kolejnych etapach.

Odpowiedź: Trybuna główna ma mieć 2000 miejsc, natomiast po przeciwnej stronie(tam gdzie jest wjazd na

stadion) – 500 miejsc ( 250 miejsc po prawej i 250 miejsc po lewej stronie).

Pytanie  2 –  Prosimy o potwierdzenie,że  wykonawca zgodnie  z  zapisami formularza  ofertowego będzie

zobowiązany  dołączyć  do  oferty  poniższe  dokumenty  dotyczące  siedzisk  określone  w  PFU,  który  jest

integralną  częścią  SIWZ:  „  W  celu  potwierdzenia  powyższych  wymagań  wykonawca  jest  zobowiązany

posiadać poniższe dokumenty :

1. Karta techniczna określająca parametry oraz metodę produkcji .

2. Sprawozdanie ( atest ) wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa  zgodnie z EN12727

3. Sprawozdanie  z  badań  w  zakresie  palności  zgodnie  z  EN-ISO  11925-2  (próba  krawędziowa

i powierzchniowa zapalności materiału)

4. Sprawozdanie z badań w zakresie palności zgodnie z EN1021-1 i EN1021-2 (papieros i zapałka)

5.  Sprawozdania z badań  toksycznych produktów spalania zgodnie z PN-88/B-02855

6. Atest higieniczny

Odpowiedź: W pkt 2 formularza ofertowego Zamawiający prosi o wykreślenie słów […] „co potwierdza(ją)

załączone do oferty dokumenty”. 

Pytanie 3 - Prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego zapisu cyt „po uzyskaniu świadectwa PZLA”.

Odpowiedź:  Zamawiający prosi o  wykreślenie powyższego zapisu.



Pytanie  4 – Prosimy o  określenie  maksymalnego  terminu  płatności.  Część  wykonawców,  aby  uzyskać

maksymalną granicę punktów może wpisać termin płatności  np.  360 dni i  zamawiający nie będzie mógł

rozliczyć  posiadanych  środków w danym roku  kalendarzowym. Podobne wymagania  zostały   określone

w kryterium gwarancji.

Odpowiedź:  

1)  Maksymalny  zaproponowany przez wykonawcę  termin płatności nie może być krótszy niż  7 dni

i dłuższy niż 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

2)  Gwarancja – Zamawiający w części X (SIWZ) pkt 3 zapisał:

Wykonawca zobowiązany jest  do  udzielenia  (niezależnie  od  udzielonych  gwarancji  producenta), na

okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy gwarancji należytego wykonania

całego  zakresu  robót  stanowiącego  przedmiot  niniejszego  zamówienia,  licząc  od  daty  podpisania

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Pytanie 5 – Jakie i ile elementów sportowych należy przyjąć do wyceny ich demontażu i montażu?

Odpowiedź: Przedmiocie zamówienia nie ma elementów  sportowych

Pytanie 6  -  Czy w punkcie X Przedmiot Zamówienia w SIWZ w zakresie powinno być: „… trybuna VIP

i wschodnia…” zamiast „… trybuna VIP i zachodnia…” ? na zamieszczonym planie w legendzie trybuna VIP

jest opisana jako zachodnia część korony stadionu.

Odpowiedź: Tak powinno być jak jest zapisane w części X SIWZ.

Pytanie 7 -Jakie wymiary należy przyjąć dla wyceny witryny w tunelu?

Odpowiedź: Zakres do ustalenia przez projektanta (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj).

Pytanie 8 - Jakie wyposażenie wchodzi w zakres tunelu?

Odpowiedź: W tunelu nie przewiduje się montażu żadnego  wyposażenia

Pytanie 9 -  Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić i wykonać trybuny na 2500 siedzisk.

Odpowiedź: Potwierdzam.

Pytanie  10  -  Zamawiający  opisał,  że  wykonanie  tunelu  dla  zawodników  wiąże  się  z  modernizacją

istniejącego tunelu i powołuje się na część rysunkową. Proszę o zamieszczenie przykładowych rysunków lub

określenie standardu wykonania tunelu.

Odpowiedź: Część  graficzna  zostanie  wykonana  przez  projektanta,  którego  będzie  posiadał  w  swoim

zespole wybrany wykonawca

Pytanie 11 - W załączniku nr 12.4 jest opisany zakres prac między innymi nasadzenia na skarpach. Proszę

o informację czy jest to w zakresie prac, jeśli tak to gdzie, ile i jakie mają to być nasadzenia.

Odpowiedź: Zostanie  wykonany przez  projektanta,  którego  będzie  posiadał  w  swoim  zespole  wybrany

wykonawca

Pytanie 12 -  Jakie elementy małej architektury Zamawiający wymaga w projekcie i do wykonania. Proszę

o opisy.

Odpowiedź - Jak wyżej


