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BURMISZTRZ OŻAROWA
B III 341 9 2009/2010						Ożarów dn. 12.01.2010


Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1
W związku z § 5 ust. 6, ( W przypadku nie uregulowania należności z faktury w w/wterminie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek)  oraz z uwagi na brak określonego w projekcie umowy terminu płatności należności z , wystawionych przez Wykonawcę faktur, zwracamy się o określenie tego terminu.
Odpowiedź 2
Zamawiający wprowadza do wzoru umowy w § 5 ust. 8 w następującym brzmieniu
„Termin zapłaty wynosi do 14 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru”.

Pytanie 2
W związku z § 9 ust. I lit. a zgodnie z którym Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową, zwracamy z zapytaniem o możliwość doprecyzowania tych przesłanek odstąpienia od umowy. Z obecnego brzmienia przepisu wynika, że każde nawet najmniejsze naruszenie zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonywanie robót niezgodnie umową uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy. W naszej opinii przesłanki należy uszczegółowić w szczególności przez określenie, żel uchybienia te powinny być istotne i zagrażające realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Odpowiedź 2
Zamawiający wprowadza do wzoru umowy w § 9 ust. 1 lit a zdanie w następującym brzmieniu:
„Uchybienia te powinny być istotne i zagrażające realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem”.
Pytanie 3
Zwracamy się o wykreślenie z projektu umowy z § 9 ust. 1 lit. c jako sprzecznego z przepisem § 9 ust. 1 lit. d, który ponadto w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie terminowości realizacji robót.
Odpowiedź 3
Zamawiający pozostawia bez zmian brzmienie § 9 ust. 1 lit. c i d
Pytanie 4
W związku z brakiem w projekcie umowy precyzyjnego określenia co należy rozumieć przez termin realizacji przedmiotu zamówienia zwracamy się z zapytaniem o możliwość  umieszczenia w projekcie umowy przepisu, zgodnie z którym termin wykonania przedmiotu umowy byłby określony poprzez wpis gotowości odbioru (przez kierownika budowy) do dziennika budowy i akceptację tego przez inspektora nadzoru.
Odpowiedź 4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest to data spisania protokołu odbioru końcowego robót
Pytanie 5
W związku z bardzo wysokimi karami umownymi określonymi w § 11 ust. 1 lit b i c zwracamy się z zapytaniem o możliwość ich zmiany do wysokości w § 11 ust. 1 lit b 1000 zł oraz § 11 ust. 1 lit c 700 zł, za każdy dzień zwłoki oraz doprecyzowanie, że kary te będą naliczane od wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1. 
Odpowiedź 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wprowadza do wzoru umowy w § 11 ust. 1 lit d zdanie w następującym brzmieniu:
„Wartość przedmiotu umowy rozumiana jako wynagrodzenie  brutto określone w § 5 ust.1”
Pytanie 6
W nosimy również aby w projekcie umowy umieścić przypis, że termin na usuniecie stwierdzonych wad zostanie ustalony przez strony z uwzględnieniem technicznych możliwości ich usunięcia i będzie nie krótszy niż 14 dni/Zmiana taka pozwoli w sposób prawidłowy technicznie usunąć ew. wady oraz racjonalnie wyważy interesy stron umowy.
Odpowiedź 6
Zamawiający do wzoru umowy dodaje w §8 ust. 4 o następującej treści”
 „Termin na usunięcie stwierdzonych wad zostanie ustalony przez strony z uwzględnieniem technicznych możliwości ich usunięcia i będzie nie krótszy niż 14 dni”
Pytanie 7
W związku z § 6 ust. 2, którego zapis brzmi - W przypadku wystąpienia na placu budowy , nowego podwykonawcy, innego niż wskazany w wykazie przedstawionym przez , . / Wykonawcę, Zamawiający wstrzymuje roboty budowlane do momentu podpisania właściwego aneksu do umowy oraz nalicza karę w wysokości 5 000 zł za każdy dzień do momentu przedłożenia właściwego aneksu. - Wnosimy o zmianę kwoty na 500 zł za każdy dzień do momentu przedłożenia właściwego aneksu.
Odpowiedź 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar.
Pytanie 8
W związku z § 7 ust. 3, którego zapis brzmi - Dokumenty opisane w ust. 1 i 2 należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 miesięcy od podpisania niniejszej  umowy, w przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki.- wnosimy o zmianę kwoty na 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar.
Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy dotyczącej terminu wykonania zamówienia:
wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób;
konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;
zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, korzystnych dla zamawiającego;
wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 9
Zamawiający nie będzie wprowadzał dodatkowych zapisów w tej kwestii do wzoru, ponieważ zawarte są one w rozdziale XVI SIWZ, która będzie stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pytanie 10
W pkt. VI SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu", Zamawiający nie określił wymogu dołączenia do oferty dokumentów jakościowych dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej oraz poliuretanowej wymienionych w pkt III „Opis przedmiotu zamówienia:, jak np.:
a)           Dla nawierzchni z trawy syntetycznej, opisanej w pkt. III ppkt g) SIWZ:
ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB ¡lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. LADOSPORT,
atest higieniczny PZH lub równoważny dokument,
kartę techniczną produktu,                                                                                                        
autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję       
                wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i  
                zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 
certyfikat FIFA 2 STAR

Dla nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego, opisanej w pkt. III ppkt i) oraz j) SIWZ: 
ważne badanie na zgodność z normą PN-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB/lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. LABOSPORT, 
atest higieniczny PZH lub równoważny dokument,
kartę techniczną produktu, 
autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych. 
Certyfikat IAAF
Dla nawierzchni poliuretanowej typu jednowarstwowy EPDM, opisanej w pkt. III ppkt k) oraz SIWZ: 

ważne badanie na zgodność z normą PN-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np, LABOSPORT,
atest higieniczny PZH lub równoważny dokument,
kartę techniczną produktu,
autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych.
Wymaganie w/w dokumentów daje możliwość Zamawiającemu weryfikacji oferowanych przez wykonawców nawierzchni już na etapie składania ofert i gwarantuje otrzymanie produktów odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego?

Odpowiedź 10 
W uzupełnieniu do ogłoszenia i SIWZ Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
	Dla nawierzchni z trawy syntetycznej, opisanej w pkt. III ppkt g) SIWZ:

	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i  zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 
	certyfikat  FIFA 1 STAR  lub FIFA 2 STAR lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

	Dla nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego, opisanej w pkt. III ppkt i) oraz j) SIWZ: 

	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB 
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i  zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 
	certyfikat IAAF   lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

	Dla nawierzchni poliuretanowej typu jednowarstwowy EPDM, opisanej w pkt. III ppkt k) oraz SIWZ: 

	ważne badanie na zgodność z normą PM-EN 14877: 2008 lub ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe
	atest higieniczny PZH,
	kartę techniczną produktu,                                                                                                        
	autoryzację producenta systemu, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję  wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię i zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiałów systemowych, 

Pytanie 11
 Czy zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową typu natryskowego o parametrze: - odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kuli 550 i 50 mm2
Powyższy parametr nie ma znaczącego wpływu na jakość oferowanej nawierzchni.
Odpowiedź 11
Zamawiający dopuszcza nawierzchnię poliuretanową typu natryskowego o parametrze: - odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kuli 550 i 50 mm2

Pytanie 12
Nawiązując do treści par. 8 ust. 3 wzoru umowy nakładającego na wykonawcę obowiązek dołączenia do protokołu końcowego odbioru robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opatowie, uprzejmie prosimy o sprecyzowanie daty przekazania tej inwentaryzacji.	
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
Oznacza to, że wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej jest możliwe dopiero po wybudowaniu obiektów, a ich wykonanie może być potwierdzone wyłącznie czynnościami odbioru końcowego opisanymi w protokole końcowego odbioru robót.
Stanowisko pytającego jest potwierdzone również właściwymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie:
Rozdział 5
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. § 18. 1. Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania,
należy wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
2. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Rozdział 6
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
§19. 1. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentacją geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 2. W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów.
§ 20. Dokumentacja geodezyjna-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
§21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje :
do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, o której mowa w § 20, w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W faktycznych okolicznościach sprawy kompletny powykonawczy operat geodezyjny dotyczący wszystkich obiektów budowlanych składających się na przedmiot zamówienia będzie możliwy do wykonania dopiero po odbiorze robót potwierdzającym wykonanie zamówienia.
Jego przyjęcie do zasobów geodezyjnych i kartograficznych jest decyzją administracyjną, na którą wykonawca nie ma wpływa
W związku z tym żądanie dołączenia do protokołu końcowego odbioru robót w terminie wyznaczonym na ich odbiór może uchybić przepisowi art. 387 par. 1 Kodeksu cywilnego o nieważności świadczeń niemożliwych.
W związku z tym prosimy o sprecyzowanie terminu, w jakim ta dokumentacja winna być dołączona do protokołu końcowego jako dokumentacja przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Odpowiedź 12
Zamawiający żąda aby na dzień spisania protokołu odbioru końcowego była przedstawiona inwentaryzacja geodezyjna przyjęta do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opatowie.
Pytanie 13:
Zamawiający w punkcie 
„V. Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny spełniania tych warunków
Akapit(..)- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie
(…)
- jeden kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej”
Wskazuje, że oferent musi wykazać się w budowie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej .

Technologia wykonania kompleksów wielofunkcyjnych, boisk wielofunkcyjnych w nawierzchniach poliuretanowych jest identyczna jak budowa kortu tenisowego, tak więc Wykonawcy takich obiektów posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie kortu tenisowego (przedmiotu zamówienia). Często kort tenisowy jest wytyczony z boiska wielofunkcyjnego (lub zespołu boisk) w nawierzchni poliuretanowej.

Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli oferent przedłoży referencje w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 1000 m2?

Odpowiedź 13
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedłoży referencje, że wykonał boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. minimum 450 m2
Pytanie 14
Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wskazanych parametrów odnośnie nawierzchni  
z trawy syntetycznej oraz poliuretanowej żądał będzie na etapie składania ofert, dokumentów, które potwierdzają wysokiej jakości materiały, a mianowicie:
- dla boiska z trawy syntetycznej:
* Ważna aprobata lub rekomendacja ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA0-Sport, Sports Lab lub dokument równoważny, potwierdzający, że oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych.
* certyfikat FIFA 2 STAR dla oferowanej nawierzchni „sztuczna trawa” dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni.
* atest higieniczny PZH
* karta techniczna wydana przez producenta zawierająca szczegółową charakterystykę 
i parametry techniczne nawierzchni
* autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej

- dla bieżni lekkoatletycznej :
* kartę techniczną
* aktualną Aprobatę lub Rekomendację ITB
* ważny Atest Higieniczny PZH,
* ważny Certyfikat IAAF,
*First Class IAAF Certyfikat
* aktualne badania zgodności z Polską Normą PN-EN 14877
* autoryzację producenta na zadanie
- dla kortu tenisowego oraz boiska wielofunkcyjnego:
* kartę techniczną
* aktualną Aprobatę lub Rekomendację ITB
*ważny Atest Higieniczny PZH,
* aktualne badania na zgodność z Polską Normą PN-EN 14877
* autoryzację producenta na zadanie

Odpowiedź 14.
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte w odpowiedzi 10.
Burmistrz Ożarowa
									   Marcin Majcher


