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SPZ.271.23.2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

REWALORYZACJĘ PARKU BELZACKIEGO.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ dotyczącą kryterium „Doświadczenie kierownika 
robót”.
Treść SIWZ została zmieniona na poniższy zapis: "Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie 
kierownika robót” dokonana zostanie na podstawie ilości zadeklarowanego dodatkowego 
doświadczenia ponad wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, polegającego na udziale, 
w robotach budowlanych (zadaniach /kontraktach) jako kierownik budowy, prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, na kwotę 
minimum 2.000.000,00 zł brutto (...)"
Zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu tak aby dopuścić do kryterium doświadczenie osoby 
wskazanej na funkcję kierownika budowy polegające nie tylko na pełnieniu w ramach doświadczenia 
funkcji kierownika budowy, ale również kierownika robót.
Wobec powyższego prosimy o zmianę treści SIWZ:
"Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kierownika robót” dokonana zostanie na podstawie 
ilości zadeklarowanego dodatkowego doświadczenia ponad wymagane jako warunek udziału 
w postępowaniu, polegającego na udziale, w robotach budowlanych (zadaniach /kontraktach) jako 
kierownik budowy lub kierownik robót, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, uzyskane w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie, na kwotę minimum 2.000.000,00 zł brutto (...)"
Albowiem w ramach rewaloryzacji parków zabytkowych bardzo często Zamawiający wymagają jako 
kierownika budowy osobę z uprawnieniami drogowymi prze jednoczesnym wymogu kierownika 
robót z doświadczeniem na zabytkach w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Zatem nie słusznym byłoby eliminowanie doświadczenia osoby wskazanej na funkcje kierownika 
budowy, która ma doświadczenie na innych dużych inwestycjach dotyczących rewaloryzacji parków 
jako kierownik robót, z tego tytułu, że kierownikiem budowy była osoba z uprawnieniami drogowymi 
podczas gdy inwestycje te dotyczyły szerokie zakresu konstrukcyjno budowlanego 
i związanego z zielenią parkową.
Prosimy aby zamawiający przychylił się do prośby biorąc pod uwagę uwarunkowania zamówień 
publicznych na Polskim rynku gdzie w ramach rewaloryzacji parków często wymagany jest kierownik 
budowy branży drogowej wraz z kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej. Przy tych 
uwarunkowaniach kryteria opisane w przedmiotowym zadaniu dyskwalifikują szereg kierowników 
budów z doświadczeniem zdobytym przy wielu rewitalizacjach jako kierownik robót co wpływa 
wprost na ograniczenie konkurencji
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Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje wprowadzoną w „Odpowiedzi Nr 3” zmianę treści SIWZ: 
Punkt D w rozdziale XIV – Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty (…) w zakresie kryterium: Doświadczenie kierownika budowy. 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający potwierdza, że usunięte przedmiary w pliku ZIELEŃ o nazwie:
 przedmiar gospodar drzew B-1 
 przedmiar gospodarka drzew A  

nie powinny być wyceniane przez Wykonawcę i nie obejmują przedmiotu Zamówienia? 
Odpowiedź:
„Przedmiar gospodarka drzew. A” i „Przedmiar gospodarka drzew. B” znajdują się w przedmiarach 
„GOSPODARKA DRZEWOSTANEM” w zestawieniu przedmiarów. 

Pytanie 3: 
Zgodnie ze wzorem umowy  
 § 6 Ubezpieczenie budowy pkt 1: 
wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez cały okres 
realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez 
osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników zamawiającego 
i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) 
lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także 
z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto 
Czy Zamawiający zaakceptuje: 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
(odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez cały okres realizacji przedmiot zamówienia, 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także 
Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, 
na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto  pod  daną inwestycję?  
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z treścią  § 6 pkt 1 (Ubezpieczenie budowy) Istotnych postanowień 
umownych  wymaga, aby  Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez 
cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 
poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników 
zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, 
w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto, 
czyli cena brutto wskazana w ofercie Wykonawcy.

Pytanie 4: 
W ślad za wnioskiem o zmianę treści SIWZ w zakresie dopuszczenia w ramach dodatkowego 
kryterium wyboru oferty doświadczenia nabytego jako kierownik robót zauważyć należy, 
że zastosowanie kryterium podmiotowego obwarowane jest warunkiem ustanowionym przez 
ustawodawcę, zgodnie z którym kryterium to może być zastosowane tylko wówczas, jeżeli może 
mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia oraz nie może w szczególności naruszać 
zasad proporcjonalności i uczciwej konkurencji. Przez zasadę proporcjonalności należy rozumieć 
zakaz ustanawiania nadmiernie wygórowanych, ponad potrzebę Zamawiającego kryteriów, 
wymogów lub warunku udziału.
Tymczasem ustanowione w obecnym brzmieniu kryterium oceny ofert i przyznania punktów za 
doświadczenie zdobyte tylko dla funkcji kierownika budowy, nie dopuszczając funkcji kierownika 
robót jest nadmierne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia , gdyż w żaden korzystny 
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sposób nie przełoży się na jakość wykonania zamówienia. Kryterium jakościowe przy tego rodzaju 
zamówieniu zostanie spełnione już przy wymogu podstawowym dla kierownika budowy, natomiast 
przy kryterium winno byc dopuszczone doświadczenie zarówno w ramach funkcji kierownika budowy 
jak i funkcji kierownika robót.
Brak dopuszczenia do kryterium doświadczenia w ramach pełnionej funkcji kierownika robót może 
powodować:
 nieuzasadnione ekonomicznie wyższa ceny ofert
 chęć poszukiwania przez wykonawców kadry tylko i wyłącznie dla uzyskania jak największej 

ilości punktów w tym kryterium
 nieuzasadniony niczym wzrost kosztów realizacji zamówienia dla Zamawiającego (wyższa cena 

oferty dzięki kadrze odpowiadającej wygórowanym oczekiwaniom Zamawiającego).
Wobec powyższego dopuszczenie w kryterium doświadczenia kierownika doświadczenia 
na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno – budowlanej bądź ograniczenie ilości 
dodatkowo punktowanych realizacji dla kierownika budowy do dwóch doprowadzi do nienaruszenia 
zasady proporcjonalności i w żaden sposób nie obniży jakości inwestycji
Odpowiedź:
Zamawiający  podtrzymuje wprowadzoną w „Odpowiedzi Nr 3” zmianę treści SIWZ: Punkt D 
w rozdziale XIV – Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (…) 
w zakresie kryterium: Doświadczenie kierownika budowy. 

Pytanie 5: 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i chorobą/kwarantanną/ prezesa zarządu oraz osób 
odpowiedzialnych za wycenę części robót  zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu złożenia 
oferty przetargowej na zadanie pn. Repolaryzacja Parku Belzackiego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert w udzielonej 
„Odpowiedzi Nr 5”.

Pytanie 6: 
W związku z nieprecyzyjnym opisem pozycji kosztorysowych w stosunku do opisu projektowanego, 
prosimy o wyjaśnienie:

90u 2-3 Zakup i montaż tablic edukacyjnych informacyjnych 7,000 szt.

W ramach tej pozycji należy wycenić tablice edukacyjne naziemne o konstrukcji betonowej?

200u 6-1 Budowa i montaż tablic informacyjnych 2,000 szt.

100u 2-3 Zakup i montaż tablicy regulaminowej placu zabaw 1,000 szt.

W ramach powyższych pozycji należy wycenić tablicę informacyjną, nazwaną w opisie projektowych 
tablicą informacyjno / edukacyjną o konstrukcji ze stali i żeliwa?
Odpowiedź 6.1:
W ramach tej pozycji należy wycenić tablice oznaczone w projekcie jako tablice edukacyjne/ 
informacyjne.
Tablica edukacyjna/informacyjna
Dane techniczne:
 wysokość: 196 cm
 szerokość: 18 cm
 długość: 115,6 cm
 waga: ok. 50 kg
 pow. ekspozycyjna: 110x90 cm
Materiały:
 konstrukcja: stal i żeliwo lakierowane
 tablica: stal lakierowana i kompozyt polimerowy
 powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCV.
Montaż: przez zabetonowanie rur kotwiących
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Odpowiedź 6.2
Budowa i montaż tablic informacyjnych- 2 szt. :
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W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ 
1) w CZĘŚCI III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) w zakresie oczywistej pomyłki pisarskiej w „D. Kryterium: Dodatkowe doświadczenie 

zawodowe kierownika budowy (ilość kontraktów/zadań)” polegającą na zamianie słów: 
"Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kierownika robót”(...)” na słowa:
"Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”(…)”.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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