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DO    WYKONAWCÓW

Nasz znak: Data:
 BiZP - 341/17/10 Stawiguda 06.08.2010r.

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZP-341/17/10 na wykonanie boisk
sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012

Na podstawie art.38 ust. 1, 1a i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień na wniesione pismo przez
Wykonawcę:

Pytanie:
Inwestor  w  opisie  technicznym  (plik:  opis_ORLIK.pdf)  str.  15  umieścił parametry  dotyczące  trawy
syntetycznej, taki zapis jest niedopuszczalny  i uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni
równoważnych, jest to sprzeczne z zasada uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą
o Zamówieniach Publicznych. Proszę o dopasowanie zapisów w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sportu. Opis nawierzchni w wariantach Jest przyjęty jako minimalny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
którykolwiek z oferentów zaproponował nawierzchnię syntetyczną o wyższych niż wymagane w SIWZ
parametry.
Proszę mieć na uwadze że jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)"
w treści:
a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej 12.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego, a także
b) rozdziału 11, p. 4.A Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej i p. 4,B Dokumenty dotyczące
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z
budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów
marszałkowskich).

Odp.
Zamawiający informuje, że obowiązujące parametry, które wymaga Zamawiający odnośnie trawy
syntetycznej i dokumentów  odnośnie  trawy i nawierzchni poliuretanowej zostały określone w SIWZ
i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012.
Zamawiający dokona zmian w opisie projektu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, ze aktualna informacja dotycząca SIWZ brzmi:
Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:
a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej
i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego,
a także
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b) rozdziału 11, p. 4.A Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej
i p. 4.B Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej,
spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa
(Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich.
Z informacji nie wynika, że Zamawiający nie może wprowadzić dodatkowych zapisów jak również
żądać dodatkowych dokumentów, które pozwolą wyłonić Wykonawcę zdolnego do realizacji
przedmiotu zamówienia. Ponadto specyfikacja jest zgodna  z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) jak również wszystkie żądane
dokumenty są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


