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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – 

toru do dirty jumpu i pumptracka znak sprawy ZP.271.1.8.TOM.2019.JS. 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej w treści jako 

,,ustawa Pzp’’:  

 

I. poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’ wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 

   W postępowaniu przetargowym dotyczącym „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – 

toru do dirt jumpu i pumptracka” nr sprawy: ZP.271.1.8.TOM.2019.JS Zamawiający w części VII 

SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w pkt. 3.2 

pisze: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie  

w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej trzech inwestycji o minimalnej 

wartości 100 000,00 zł brutto każdej z tych inwestycji polegających na wykonaniu prac ziemnych 

związanych z budową, przebudową, rozbudową bądź́ remontem nawierzchni dróg, ulic, ścieżek 

rowerowych, parkingów lub prac zagospodarowania terenów z kostki betonowej. 

  W związku z powyższym zwracamy uwagę Zamawiającego, iż zadanie dotyczące wykonania 

nawierzchni asfaltowej na torze rowerowym typu pumptrack jest zadaniem dla wysoko 

wyspecjalizowanych ekip mających doświadczenie w układaniu mieszanki na pofałdowanej 

powierzchni oraz formowania przeszkód posiadających odpowiednie cechy jezdne dla tego typu 

obiektów. Wyżej wymieniony zapis niesie za sobą wysokie ryzyko wyłonienia wykonawcy 

nieposiadającego jakiegokolwiek doświadczenia w profilowaniu przeszkód oraz wykonywaniu 

nawierzchni bitumicznych na torach pumptrack, przez co uzyskanie obiektu niespełniającego 

wymagań użytkowników i nawierzchni o niewystarczających parametrach technicznych.  

Mając na względzie interes Zamawiającego postulujemy o modyfikacje ww. zapisu do SIWZ, w którym 

to Zamawiający wymaga przedstawienia referencji na wykonanie co najmniej trzech robót 

budowlanych polegających na budowie torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej - każda  

o wartości co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto". 

 

Odpowiedź 

Zamawiający na skutek powyższego zapytania modyfikuje treść SIWZ w zakresie rozdziału VII pkt 2 

ppkt 3 lit. a i b w następujący sposób: 

ZP.271.1.8.TOM.2019.JS 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie nw. zamówienia 
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a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej trzech inwestycji  

o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto każdej z tych inwestycji polegających na wykonaniu 

prac ziemnych związanych z budową, przebudową, rozbudową bądź remontem nawierzchni 

dróg, ulic, ścieżek rowerowych, parkingów lub prac zagospodarowania terenów 

zawierających utwardzenia terenu wykonane z kostki betonowej lub masy bitumiczno-

asfaltowej (asfaltobeton) lub budowę torów rowerowych takich jak pumptrack i dirtyjump.  
W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 

będzie spełniał powyższe wymagania w pełnym zakresie. Na potrzeby spełnienia tego warunku 

nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wspólnie. Zamawiający zastrzega, że ten z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, który wykaże, iż posiada doświadczenie będzie zobowiązany, pod rygorem 

naliczenia kar umownych, do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania robót 

budowlanych. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji 

zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

drogowej posiadającego doświadczenie min. 4 lata w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

lub kierownika robót dla co najmniej 3 inwestycji obejmujących swym zakresem prace 

ziemne i zagęszczone podbudowy z kruszyw. 

 
Pytanie nr 2 

W postępowaniu przetargowym dotyczącym „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – 

toru do dirt jumpu i pumptracka” nr sprawy: ZP.271.1.8.TOM.2019.JS Zamawiający w załączonym 

do SIWZ przedmiarze wymaga zastosowania opraw metalohalogenowych 400W. W związku  

z powyższym zwracamy uwagę Zamawiającego, iż tego typu oprawy są zabronione do stosowania  

na terenie Unii Europejskiej od ponad 2 lat i postulujemy o zmianę zapisów w przedmiarze  

dot. wymaganej technologii oświetlenia na LED. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmianę opraw oświetleniowych na lampy LED pod warunkiem wykazania 

przez wykonawcę, że parametry proponowanych opraw nie są gorsze od projektowanych.   

 

II. Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje modyfikacji w zakresie rozdziału VII pkt 2 ppkt 3 

SIWZ w poniżej określonym zakresie tj. w miejsce zapisu o treści:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące sytuacji ekonomicznej poprzez posiadanie dokumentów, które potwierdzą objęcie 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 

W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa 

niż wskazana powyżej. Polisa musi być ważna na dzień składania ofert. 

 

wprowadza zapis:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące sytuacji ekonomicznej poprzez posiadanie dokumentów, które potwierdzą objęcie 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. Polisa musi być 

ważna na dzień składania ofert.  
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III. Zamawiający informuje również, że dokonuje modyfikacji w zakresie rozdziału IV pkt 10 SIWZ 

nadając poniższemu zapisowi zmodyfikowane brzmienie, tj.:   

 Zamawiający skorzysta z odbioru faktur VAT wystawionych w związku z realizacją 

postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktur w formie elektronicznej 

realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po zarejestrowaniu się, 

można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać  

z przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail 

sekretariat@milanowek.pl,  

 

tym samym modyfikacji ulega odpowiednio zapis zawarty w §8 ust. 4 Wzoru umowy w ten 

sposób, że otrzymuje on zmienione brzmienie: 

 

 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany  

na fakturze, Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 

Milanówek, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Zamawiający skorzysta  z odbioru faktur VAT wystawionych w związku  

z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktur w formie 

elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której  

po zarejestrowaniu się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać  

z przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail 

sekretariat@milanowek.pl. 

 

IV. Na okoliczność powyższego Zamawiający modyfikuje we wskazanym powyżej zakresie treść 

dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 8 maja  2019 r. do godz. 10:00  

w konsekwencji czego zmianie ulega brzmienie: 

 cz. XV pkt 1 (str. 16) SIWZ Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu 

Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 08.05.2019 r.,  

do godz.10:00, 

 cz. XVII pkt 1 (str. 16) SIWZ Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 08.05.2019 roku o godz. 10:15 w bud. A, przy ul. Kościuszki 45 

w Milanówku, 

 cz. XXI pkt 1 (str. 20) SIWZ Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest  

w terminie do dnia 08.05.2019 roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości  

5 000,00 zł.  
 

W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż we wskazanym wyżej zakresie 

zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

 
Załączniki: 

Zmodyfikowany załącznik Zał. nr 1, 2, 2a,4, 5 oraz 6 do SIWZ 

 

                                                                                                                                 Zatwierdził: 

  Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                      /-/                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Piotr Remiszewski 
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