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 05.04.2022 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 04.04.2022 r.:
Zgodnie z odpowiedziami nr 3 należy wycenić słupy od S1do S14. Zgodnie
z odpowiedziami nr 4 (przedmiar) należy wycenić słupy od S01 do S18. Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności-jednoznaczne określenie ile słupów, kabla zasilającego
i projektorów obejmuje przedmiot zamówienia.
Odpowiedź
Odpowiedzi zostały zawarte w zaktualizowanym przedmiarze z dn.04.04.2022 r.
Pytanie 2 z dnia 04.04.2022 r.:
W świetle udzielonych wyjaśnień, w zakresie oceny równoważności parametrów przez
Inspektora Nadzoru, przed wbudowaniem oferowanej trawy syntetycznej czy też
nawierzchni poliuretanowej, prosimy o weryfikację dokumentów już na etapie składania
ofert lub najpóźniej przed podpisaniem umowy. Szczegółowo opisane w projekcie
parametry trawy syntetycznej wskazują jeden, konkretny produkt, do którego
najprawdopodobniej ma dostęp jeden oferent lub grupa oferentów ściśle
współpracujących z danym producentem. Równoważny w ocenie oferenta produkt,
którego oceny można dokonać na etapie składania ofert, najpóźniej przed podpisaniem
umowy, nie wpłynie na ewentualną negatywną ocenę Inspektora Nadzoru na etapie
wykonawstwa, ze wszelkimi konsekwencjami dla wykonawcy, w tym wymuszenia do
zakupu opisanego w dokumentacji produktu, do którego na etapie składania ofert czy też
wykonawstwa nie ma i nie będzie miał dostępu a związany umową będzie zmuszony do
jego zakupu za wszelka cenę, która nie jest znana na etapie składania ofert.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 4.9 SWZ - Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych.
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Pytanie 3 z dnia 04.04.2022 r.:
Na podstawie udzielonej odpowiedzi na Pytanie 10 z dnia 25.03.2022 r: cyt:
,,Nawierzchnia PU musi być zgodna z normą PN-EN1487:2014-02 lub równoważną.
Zastosowane do wbudowania materiały nie mogą mieć gorszych parametrów niż opisane
w projekcie technicznym i STWiORB”
prosimy o zrezygnowanie z treści zdania drugiego tj. wymogu zastosowania materiałów
o parametrach opisanych w projekcie technicznym i STWiORB, szczególnie tych, które
zgodnie z normą, na którą powołuje się Zamawiający w zdaniu pierwszym, nawierzchnie
poliuretanowe NIE SĄ BADANE i nie ma możliwości udowodnienia ich jakiejkolwiek
równoważności:
- Wytrzymałość na rozdzieranie (N): 110 – 119,5
- Współczynnik tarcia kinetycznego:
a. nawierzchnia sucha (min. - max.) 0,35 – 0,37
b. nawierzchnia mokra (min. – max.) 0,30 – 0,35
- Twardość Shore’a typ A: 45 – 55
- Odporność na zmienne cykle hydrometryczne:
c. zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6
d. zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%): wzrost o min. 8,8
e. zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5
- Ścieralność aparatem Stuttgart (mm) : max. 0,4
- Zmiana wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury 60 °C: max 0,04 %
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z części zdanie które dotyczy parametrów nie ujętych w normie.
Będą badane tylko parametry które występują w normie i na tej podstawie będzie
wybierany produkt do wbudowania.
B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną
częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
C. Ponadto, Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót z dnia
04.04.2022 r.
D. 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: 07.04.2022 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:
Termin składania ofert: 11.04.2022 r., godz. 10:00.
w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:
Termin otwarcia ofert: 07.04. 2022 r., godz. 10:30.
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w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:
Termin otwarcia ofert: 11.04. 2022 r., godz. 10:30.
E. 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 04.05.2022 r.
w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.05.2022 r.
F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu
nr 2022/BZP00083490 z dnia 11.03.2022 r. oraz zmiany terminów
w postępowania zamieszczonym na https://miniportal.uzp.gov.pl
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 05.04.2022 r. w module
BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP 00110572/01
Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.
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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