Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Znak postępowania: ZP.271.1.2022/RB

Mniszkow, dnia 16.03.2022 r.
- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej
w Mniszkowie”.
A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Mniszków,
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, przekazuje treść zapytania
dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz
z udzieloną odpowiedzią.
Pytanie 1 z dnia 15.03.2022 r.:
W zakresie wymaganego doświadczenia tj. wykonanie co najmniej jednej roboty
budowlanej, która: − polegała na budowie1 lub przebudowie2 boiska obejmująca
między innymi wykonanie nawierzchni syntetycznej o powierzchni min. 1000 m2. −
miała wartość minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100).
Co należy rozumieć przez nawierzchnię syntetyczną? Czy chodzi o nawierzchnię
poliuretanową lub nawierzchnię z trawy syntetycznej? Czy oba te typy nawierzchni
należy uznać za spełniające warunek?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt. 6.1.4, ppkt
1) SWZ na:
„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, która:
− polegała na budowie lub przebudowie boiska obejmująca między innymi wykonanie
nawierzchni poliuretanowej lub nawierzchni z trawy syntetycznej
o powierzchni min. 1000 m2.
− miała wartość minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100)”.
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Pytanie 2 z dnia 15.03.2022 r.:
Czy
Zamawiający
dopuści
wykonanie pikochwytów jako
piłkochwytów
systemowych z siatki PP lub PE o parametrach jak i rozstaw słupów zgodnych
z zaleceniami Producenta. Zaprojektowane piłkochwyty z siatki stalowej niszczą
się szybko od uderzeń piłki, a takie uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonania piłkochwytów zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.
Pytanie 3 z dnia 15.03.2022 r.:
Zwracam się z pytaniem czy w zakresie zamówienia jest przebudowa istniejącego
budynku. Jeśli tak to proszę o określenie zakresu prac wraz z dokumentacją
projektową przebudowy.
Odpowiedź:
Przebudowa istniejącego budynku dotyczy przebudowy systemu zasilania
energetycznego wraz z jego zabezpieczeniem oraz przebudowy istniejącego przyłącza
kanalizacji budynku do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej (w miejsce obecnego
zbiornika na ścieki) oraz częściowej przebudowy odprowadzenia kanalizacyjnego
dostosowując system kanalizacji w budynku do wykonanego podłączenia do sieci
ogólnospławnej.

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną
częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
C. W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art.
286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ i Projekcie umowy,
a mianowicie:
w rozdziale 6 pkt. 6.1.4, ppkt 1) SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną,
która:
− polegała na budowie lub przebudowie boiska obejmująca między innymi
wykonanie nawierzchni syntetycznej o powierzchni min. 1000 m2.
− miała wartość minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100).
w rozdziale 6 pkt. 6.1.4, ppkt 1) SWZ po zmianie jest:
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Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną,
która:
− polegała na budowie lub przebudowie boiska obejmująca między innymi
wykonanie nawierzchni poliuretanowej lub nawierzchni z trawy syntetycznej
o powierzchni min. 1000 m2.
− miała wartość minimum 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych 00/100).
D. Ponadto, Zamawiający zamieszcza skorygowaną mapę do celów projektowych
E. oraz projekt zagospodarowania terenu działki z wprowadzonymi zmianami na
stronach 4,5,8
F. Zmiana powyższa obliguje Zamawiającego do przedłużenia termin składania
i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów,
określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:
w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:
Termin składania ofert: 28.03.2022 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:
Termin składania ofert: 31.03.2022 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:
Termin otwarcia ofert: 28.03. 2022 r., godz. 10:30.
w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:
Termin otwarcia ofert: 31.03. 2022 r., godz. 10:30.
G. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:
w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.04.2022 r.
w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.04.2022 r.
H. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu
nr 2022/BZP 00083490 z dnia 2022-03-11 oraz zmiany terminów w
postępowania zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 16.03.2022 r. w module
BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00087976/01
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Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.
I.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez
zmian.
Z up. Wójta Gminy
(-) Beata Gwarda-Białas
Sekretarz Gminy
.................................................
(podpis Zamawiającego)
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