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Reguły, 19 października 2022 r 

ZP.271.1.67.11.2022 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.67.2022 pn. „Budowa górki 

saneczkowej w Regułach, gmina Michałowice”. 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy zostały złożone 

do ww. postępowania  

Pytanie nr 1:   

Proszę o podanie wartości szacunkowej zamówienia: "Budowa górki saneczkowej na terenie 

działki w Regułach, gmina Michałowice". 

Odpowiedź: 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 

zostanie podana przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie 2 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na nw. pytanie: 

Zgodnie z opisem zaprojektowany obiekt jest budową nasypową, której zbocze zostanie 

umocnione poprzez humusowanie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna 

doświadczenie Wykonawcy w zakresie budowy dróg lub ścieżek rowerowych o wartości min. 

100 tyś. złotych, które są w zakresie realizacji sprzętu i ludzi tożsame z budową górki 

saneczkowej w postaci nasypy. Brak uznania powyższego warunku w sposób sztuczny 

ogranicza konkurencję, co jest sprzeczne z zasadami zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia zapis dotyczący doświadczenia Wykonawcy: 
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Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:  

1) co najmniej 2 roboty w zakresie budowy górki saneczkowej lub inne roboty budowlane w 

zakres których wchodziło wykonanie nasypu o wysokości minimum 4m każda. 

 

Pytanie 3 

Czy w dojeździe do placu budowy są jakiekolwiek ograniczenia tonażowe? 

Odpowiedź: 

Organizacja robót oraz dojazd do budowy leży w gestii Wykonawcy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

propozycję trasy dojazdowej do terenu robót.  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych i oznakowanych o nośności obiektach mostowych przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z 

występującymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich sposobu dostaw 

materiałów, sprzętu i urządzeń na plac budowy. Rozpoznanie, o którym mowa, powinno być 

wykonane na etapie sporządzania oferty, a występujące ograniczenia należy uwzględnić w 

cenie kontraktowej. Zmiana warunków dojazdu w 

czasie trwania kontraktu stanowi element ryzyka Wykonawcy, które powinno być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych).  

 

Pytanie 4 

W warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wskazuje: 

co najmniej 2 roboty w zakresie budowy górki saneczkowej lub budowle o charakterze 

rekreacyjnym o wartości min. 100 000,00 zł każda.    

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "budowli o charakterze 

rekreacyjnym"? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający zmienił warunek udziału w 

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy. 
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Pytanie 5 

W celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu, prosimy o zmianę warunku udziału w 

postępowaniu pkt. VII 4. a) 1)- tj.   co najmniej 2 roboty w zakresie budowy górki 

saneczkowej lub budowle o charakterze rekreacyjnym o wartości min. 100 000,00 zł każda.  

na: 

co najmniej 2 roboty w zakresie zagospodarowania terenu o wartości min. 100 000,00 zł 

każda. 

lub: co najmniej 2 roboty w zakresie budowy górki saneczkowej lub budowli o charakterze 

rekreacyjnym lub zagospodarowanie terenu o wartości min. 100 000,00 zł każda. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2  i nr 4 Zamawiający zmienił warunek udziału 

w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy. 

 

Pytanie 6 

W załączeniu przesyłamy badanie gruntu przewidzianego w użyciu do nasypu. Prosimy o 

informację czy Zamawiający akceptuje wskazany materiał. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu: 

„Dopuszcza się wnoszenie nasypów oraz zasypywania wykopów wyłącznie z gruntów i 

materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe wymagania 

PN-S_02205 (dla których stwierdzona została ich przydatność do zastosowania).” 

Zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 pkt 8 projektu umowy, na etapie realizacji robót wybrany 

Wykonawca przedłoży odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentację 

materiałów i urządzeń do akceptacji. 

 

Pytanie 7 

Czy na terenie budowy występują odpady niebezpieczne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy o występowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie 

budowy. 
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Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych   

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie 

art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP 

oraz przedłuża termin składania ofert: 

 

Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu pkt 4) litera a) otrzymuje brzmienie: 

a) doświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, 

a  jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:  

1) co najmniej 2 roboty w zakresie budowy górki saneczkowej lub inne roboty budowlane 

w zakres których wchodziło wykonanie nasypu o wysokości minimum 4m każda. 

 

Rozdział XII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 

dni tj. do dnia 24.11.2022 r.  

 

Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

1.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2022 r. 

do godz. 12.30. 

 

Rozdział XVII Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.    Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2022 r. o godzinie 13.30 

Z poważaniem  

Wójt Gminy Michałowice 
/-/ 
Małgorzata Pachecka 

 

                                                                         


