Radom dn. 06.07.2010 r.
MOSIR RADOM
Znak sprawy: 4/2010/ZP/
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa stadionu
lekkoatletyczno - piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul.
Narutowicza 9”.
Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał następujące
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zapytanie V z dn. 21.06.2010 brzmi:
1. Prosimy o potwierdzenie, że dwie kasy biletowe które należy wykonać powyżej stropu
garażu znajdują się przy bramkach wejściowych od ulicy Narutowicza. Jeżeli jednak
znajdują się w budynku administracyjnym prosimy o dokładne wskazanie w którym
miejscu znajdują się kasy. Według opisu technicznego pom. 13 – kasy znajdują się na
poz. +1, natomiast według rysunków pom. 13 to magazyn i znajduje się na parterze
budynku. Prosimy o wyjaśnienie.
2. Prosimy o informację jaką odporność ogniową mają posiadać drzwi drewniane p.poż?
Na rysunkach i zestawieniach brak takiej informacji.
3. Czy budowa łącznika wchodzi w rzeczowy zakres wykonania?
4,5.Dotyczy Trybuny A – wykończenie posadzek
-Według opisu technicznego: Posadzki na gruncie – podłoga w pomieszczeniach
komunikacyjnych hollach i korytarzach: gres; natomiast wg przekroju 1-1
[pomieszczenie nr 1 (komunikacja)] posadzka oznaczona jest jako terrakota, wg
przekroju 4-4 [pomieszczenia nr 60 i 63 (hol i recepcja)] posadzka oznaczona jest jako
terrakota.
- Według opisu technicznego: posadzki na gruncie – podłoga w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych przyziemia: powłoka utwardzająca i uszczelniająca,
malowana, podłoże betonowe; natomiast wg Przekroju 5-5 [pomieszczenie nr
13(magazyn)] posadzka oznaczona jest jako terrakota.
- według opisu technicznego: posadzki na gruncie – podłoga w salach
konferencyjnych i mediów z wykładziny kauczukowej, natomiast według detalu „19 –
podłoga i ściana kabiny TV” podłoga oznaczona jest jako wykończenie Optiroc ABS.
- Według opisu technicznego: Podłogi na stropach – podłoga w pomieszczeniach
mokrych, szatnie, sanitariaty, kuchnia: terrakota; natomiast wg przekroju 3-3
[pomieszczenia 226, 227 (wc)] podłogę oznaczono jako Optiroc ABS. Prosimy o
wyjaśnienie i wskazanie wykończenia podłóg w w/w pomieszczeniach. Ponadto na

rysunkach przekrojów brak jest opisu dotyczącego warstw podłogi oznaczonej na
rysunkach jako „3”.
6. Brak schematów rozdzielnic ROA1,2,3,4,5, ROB 1,2,3,4,5,6. Prosimy o wskazanie czy
rozdzielnice te są przedmiotem przetargu. Jeśli tak prosimy o dosłanie schematów.
7. Brak schematów rozdzielnicy generatora. Prosimy o wskazanie czy rozdzielnica ta jest
przedmiotem przetargu. Jeśli tak to prosimy dosłanie schematu. Prosimy również o
wskazanie gdzie znajduje się układ SZR.
8. Brak schematów rozdzielnic RWENT, RKLIM, ROGRZ, RCW, RW, RS dla trybuny
A. Prosimy o wskazanie czy rozdzielnice te są przedmiotem przetargu. Jeśli tak to
prosimy o dosłanie schematów.
9. Brak schematów rozdzielnic RB6, RPB, ROGRZPB, RWP. Prosimy o wskazanie czy
rozdzielnice te są przedmiotem przetargu. Jeśli tak prosimy o dosłanie schematów.
10. Brak schematów rozdzielnic RB1-6. Prosimy o wskazanie czy rozdzielnice te są
przedmiotem przetargu, jeśli tak, prosimy o dosłanie schematów.
11. Brak schematów rozdzielnic RT, RT1, RT2, RTA, R SPIKER, R FoTO, ZKA, ZKB,
ZK, 2b. Rozdzielnica Klap Wentylacji. Prosimy o wskazanie czy rozdzielnice te są
przedmiotem przetargu. Jeśli tak, prosimy o dosłanie schematów.
12. W części II i II Projektu Wykonawczego, „Budynek Trybuna A” i „Budynek Trybuna
B” Tom II, Zeszyt 1 „Instalacje elektryczne w budynku poziom I, II, III” w opisach
rozdzielnic powołujecie się Państwo na schematy ideowe zasilanie rysunek E-3, E-4,
E-5, E-6. Brak takich rysunków w dokumentacji. Prosimy o dosłanie.
13. Brak zgodności kabli dla tego samego obwodu. Na rysunku nr 3 „Zeszyt 3 – Stacja
transformatorowa” pokazane jest zasilanie rozdzielnicy ROA kablem YKXS 5x120
natomiast na rysunku E-3 „Zeszyt 1 – płyta główna” rozdzielnica ta zasilanie jest
kablem YKY 5x90. Który wariant zasilania jest prawdziwy?
14. Brak rysunków instalacji odgromowej i uziemiającej. Prosimy o dosłanie.
15. Brak dokładnie sprecyzowanych typów opraw. Określenie „oprawa zewnętrzna” jest
mało precyzyjne. Prosimy o dokładne określenie typów opraw lub podanie dokładnie
specyfikacji technicznej.
16. W punkcie 2.2.1 SIWZ podpunkt 8 zawarty jest zapis: „Zamawiający wyłącza z
zakresu rzeczowego wykonanie (…) oświetlenia terenu oraz wewnętrznych ciągów
komunikacyjnych przedstawionych graficznie na rysunkach dokumentacji”. Prosimy o
określenie który oprawy wyłączone są za zakresu ponieważ nie wynika to z rysunku.
17. Czy dostawa i montaż agregatu wchodzi w zakres zamówienia?

Zapytanie VI z dn. 21.06.2010 brzmi:
1. Zamawiający w punkcie 2.2.5 SIWZ żąda aby wykonawca uzyskał świadectwo PZLA
oraz pozytywną weryfikację nawierzchni ułożonej na stadionie na zgodność z
wymogami IAAF CLASS 1, które są podstawą do uzyskania certyfikatu IAAF Class
1. Czy wykonawca musi legitymować się doświadczeniem w zakresie budowy, lub
przebudowy stadionu lekkoatletycznego, przy czym zakres robót obejmował między
innymi lub wyłącznie budowę bieżni okólnej minimum ośmiotorowej w oferowanej
technologii i bieżnia uzyskała certyfikat IAAF Class 1. Żądanie przez Zamawiającego
doświadczenia zgodnego z wymaganym zakresem i jakością zagwarantuje
Zamawiającemu, iż zrealizowany przez wykonawcę obiekt uzyska wymagany
certyfikat?
2. Czy należy potwierdzić spełnienie powyższego warunku poprzez załączenie do oferty
certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu zrealizowanego przez wykonawcę?
3. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający żąda
poliuretanowej na arenę główną w kolorze niebieskim?

wykonania

nawierzchni

4. Czy nawierzchnia musi być jednorodna w strukturze i barwie w całym swym
przekroju?
5. Czy do oferty dołączyć próbkę oferowanej nawierzchni?
6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia certyfikatu IAAF i IAAF Class
1 na nawierzchnię przeznaczoną na boisko wielofunkcyjne. Informujemy, że IAAF nie
certyfikuje nawierzchni boiska.
Zapytanie VII z dn. 22.06.2010 brzmi:
1. Prosimy o informację czy balustrady placu wejściowego wchodzą w zakres wyceny
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis konstrukcji trybuny A oraz budynku
administracyjno-biurowego.
3. Czy w zakres wykonania wchodzi słup nr 13 oświetlenia zewnętrznego?
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Węzeł cieplny w trybunie A wchodzi w zakres oferty,
gdyż w opisie widnieje zapis Urządzenia te zostaną dostarczone i zamontowane przez
RADPEC S.A.”
5. Prosimy o informację, czy instalacja VRV z odprowadzenia skroplin, kurtyny
powietrzne, grzejniki, elektryczne na budynek administracyjny wchodzą w zakres
oferty, jeśli tak to prosimy o podanie, w którym miejscu należy je uwzględnić w
formularzu cenowym

Zapytanie VIII z dn. 23.06.2010 brzmi:
1. W § 3 pkt. 2.2.3 SIWZ Zamawiający wskazał, iż dopuszcza odmienny niż określony w
dokumentacji projektowej sposób wykonania nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z
pełnego poliuretanu (zakwalifikowanych przez IAAF jako nawierzchnia Full PUR i
ułożonych na obiektach IAAF Class I), przy czym nawierzchnia ta musi być o
parametrach nie gorszych niż zaprojektowana prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa. Jednakże w § 18 SIWZ wśród kryteriów oceny ofert Zamawiający
przewidział kryterium „rodzaj zastosowanej nawierzchni lekkoatletycznej” nadając
mu znaczną wartość 7%, oraz wskazując, iż wykonawca, który zaoferuje w swojej
ofercie:
1. Nawierzchnię prefabrykowaną kauczukową – otrzyma 7 punktów
2. Nawierzchnię pełen system poliuretanowy PUR – otrzyma 0 punktów
Przy tak sformułowanych kryteriach oceny, pomimo dopuszczenia zaoferowania
rozwiązania konkurencyjnego, o identycznych parametrach funkcjonalnych i
jakościowych, decyzja Zamawiającego preferuje wykonawcę, który zaoferuje
nawierzchnię prefabrykowaną kauczukową.
Dodatkowo wskazać należy, iż na rynku producentów kauczukowych nawierzchni
prefabrykowanych, posiadających certyfikat IAAF Class 1, czego żąda Zamawiający,
występuje wyłącznie jeden producent – włoska firma MONDO, która działa przez
swoich autoryzowanych dystrybutorów. Warto też wspomnieć, iż autoryzowany
dystrybutor firmy MONDO wziął udział w poprzednim unieważnionym przez
Zamawiającego postępowaniu zajmując drugą pozycję, przy czym wówczas
Zamawiający nie punktował wśród kryteriów oceny ofert o nawierzchni
prefabrykowanej kauczukowej (7 punktów %). Jednocześnie wskazujemy, iż nie ma
możliwości bezpośredniego zakupu nawierzchni, która stanowi znaczną wartość
niniejszego zamówienia, bezpośrednio od producenta, i istnieje konieczność jej
zakupu u autoryzowanego dystrybutora. Jak wynika z doświadczenia wyłączny
autoryzowany dystrybutor jakiegoś przedsiębiorcy nie zawsze jest zainteresowany
konkurowaniem z innymi wykonawcami, co wielokrotnie przekłada się na oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W kontekście powyższego wskazujemy, iż pomimo dopuszczenia możliwości
zaoferowania rozwiązania konkurencyjnego, o identycznych parametrach
funkcjonalnych i jakościowych, decyzja o tej okoliczności stwarza iluzoryczne
możliwości konkurowania przedsiębiorców w niniejszym postępowaniu. Sytuacja ta
pozwala na konkluzję, że w niniejszym postepowaniu Zamawiający naruszając zasadę
równości stawia w uprzywilejowanej pozycji jednego producenta, punktując go
rozwiązanie jako jedyne. Okoliczność tę można łatwo zbadać, gdyż na oficjalnych
stronach IAAF znajduje się lista certyfikowanych producentów kauczukowych
nawierzchni prefabrykowanych, posiadających certyfikat IAAF Class 1.
Tym samym w świetle stanowiska doktryny i orzecznictwa Krajowej Izby
Odwoławczej zamawiający nie powinien naruszać zasady równości i uczciwej
konkurencji, poprzez stawianie wymagań nadmiernych do szerokiej oferty rynkowej i
ograniczanie konkurencji do zawężonego segmentu oferentów. W tym stanie rzeczy
zawarta w ogłoszeniu i SIWZ treść przedmiotowego kryterium oceny ofert powoduje
potencjalnych wykonawców wśród profesjonalnych firm działających w branży
budowlanej, co nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.

Prosimy więc o dopuszczenie jako analogicznego do nawierzchni kauczukowej
kryterium oceny ofert w postaci nawierzchni pełen system poliuretanowy PUR, i
nadanie mu analogicznych 7 punktów P(Ni)
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Ad. Zapytanie V
1.Zamawiający stwierdza, że dwie kasy biletowe, które należy wykonać powyżej stropu
garażu znajdują się przy bramach wejściowych od ul. Narutowicza.
2.Informacja o odporności ogniowej drzwi drewnianych znajduje się w pliku Rys 24,25
wykaz drzwi i okien. dwg (Część II/ TomI/ Zeszyt 2).
3.Budowa łącznika wchodzi w zakres wykonania.
4.5. Zgodnie z opisem technicznym w pomieszczeniach komunikacyjnych hollach i
korytarzach przewidziano gres 30 x 30 gr. 8 mm, na przekroju 1-1 i 4-4 omyłkowo
zaznaczono w tych pomieszczeniach podłogę z terrakoty. Zgodnie z opisem i przedmiarem
należy ją wykonać z gresu.
– Zgodnie z opisem technicznym w pomieszczeniach magazynowych i technicznych
przewidziano podłoże betonowe C-12/15 pokryte powłoką utwardzającą i uszczelniającą typu
Xypex lub Litorin, na przekroju 5-5 omyłkowo zaznaczono podłogę z terrakoty. Zgodnie z
opisem i przedmiarem należy wykonać w tych pomieszczeniach podłoże betonowe C – 12/15
a następnie utwardzić je i uszczelnić preparatem Xypex lub Litorin.
– Zgodnie z opisem technicznym w pomieszczeniach sal konferencyjnych i mediów na
gruncie przewidziano wykładzinę kauczukową, pestkową, na rysunku nr. 22, detal 19
„podłoga i ściany kabiny TV” dotyczą pomieszczenia 229 i 230 zlokalizowanych na poziomie
+2.
– Zgodnie z opisem technicznym w pomieszczeniach mokrych 225; 226; 227 i 228
przewidziano terrakotę 20 x 20 gr. 8 mm, na przekroju 3-3 omyłkowo zaznaczono w tych
pomieszczeniach podłogę z warstwą wykończeniową mrozoodporną i antypoślizgową Optiroc
ABS. Dotyczy to wykończenia na sąsiadującym z tymi pomieszczeniami tarasem, natomiast
w pomieszczeniach mokrych należy wykonać terrakotę.
– Na przekroju 5-5 oznaczono w pomieszczeniu nr. 15 wykończenie podłogi nr 3. Jest to
pokój kierownika obiektu – pomieszczenie biurowe zgodnie z opisem technicznym w
pomieszczeniach biurowych należy wykonać wykładzinę dywanowa oznaczona na przekroju
numerem 3
6,7,8,9,10,11,12.Zakres wyłączeń rzeczowych został określony w pkt 2.2.1 (wraz z uwagami
1-3) SIWZ-u. Dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznych została umieszczona w
(Części I Tom III, Części II Tom II, Części III Tom II, Części IV Tom II). Dokładne dane
dotyczące rozdzielni zawarte zostały w plikach opisowych znajdujących się w w/w tomach.
Zamawiający, w § 3 , pkt. 2.2.2 SIWZ wyraźnie podkreślił, iż załączony do SIWZ przedmiar
robót należy traktować, jako informację ułatwiającą oszacowanie ilości robót do wykonania
przez Wykonawcę we własnym zakresie w związku z powyższym nie przewiduje
uzupełnienia dokumentacji. Wszystkie szacunki należy wykonać w oparciu o obowiązujące
przepisy i normy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

13. W przypadku YKXS=90mm2, natomiast w przypadku YKY120mm2.
14. Ochronę odgromową wykonać w postaci zwodów poziomych niskich. Jako zwody
poziome wykorzystuje się blachę dachu FeZn o grubości ≥ 0,5mm. Jako przewody
odprowadzające należy zastosować drut Φ 8mm w odstępach co 16 metrów układając go w
rurkach pod ociepleniem (osłoną) budynku. Jako uziom otokowy należy ułożyć bednarkę
FeZn 30x4 mm bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,6 m w odległości 1m od obrysu
budynku, dodatkowo łączyć ją ze zbrojeniem ław fundamentowych w odstępach co 16
metrów. Wszystkie gięcia wykonać łagodnymi łukami ,a wszystkie połączenia zabezpieczyć
antykorozyjnie. Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach trybuny łączyć z
instalacją odgromową. Do uziomu podłączyć poprzez złącza kontrolne konstrukcje stalową
trybuny i słupy oświetlenia. Rezystancja uziemienia mniejsza od 10 Ω .
15.Zamawiający nie przewiduje dokładnego określenia typu opraw. Wszelkie szacunki należy
wykonać w oparciu o odpowiednie przepisy i normy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
16.Zamawiający wyłącza z zakresu rzeczowego, wykonanie instalacji zaznaczonej kolorem
czerwonym zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w Części I Tom III Zeszyt 2- plik zmiany
zakresu zgodnie z SIWZ.
17. Dostawa oraz montaż agregatu wchodzi w zakres zamówienia.

Ad. Zapytanie VI
1.Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.
2.Zamawiający nie wymaga przedstawienia wymienionych dokumentów.
3.Zamawiający żąda wykonania nawierzchni syntetycznej na główną arenę w kolorze
niebieskim.
4.Zamawiający potwierdza, iż zaproponowana nawierzchnia powinna być jednorodna w
strukturze i barwie.
5. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty próbki nawierzchni.
6. Boisko wielofunkcyjne nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Ad. Zapytanie VII
1. Balustrady placu wejściowego wchodzą w zakres wyceny.
2.Wszystkie opisy konstrukcji zawarte są w projekcie budowlanym.
3. Słup nr 13 oświetlenia zewnętrznego nie wchodzi w zakres wykonania.
4. Zamawiający informuje , iż zakres robót wykonywanych przez RADPEC, związanych z

realizacją przyłącza ciepłowniczego obejmuje:
- budowę przyłącza od miejsca włączenia do pomieszczenia węzła wymiennikowego,
- montaż zaworów odcinających na wejściu przyłącza do pomieszczenia węzła
wymiennikowego,
- montaż licznika ciepła po stronie wysokich parametrów,
- montaż regulatora różnicy ciśnień i przepływu,
- montaż wodomierza służącego do określania ilości wody pobranej na uzupełnienie instalacji
wewnętrznej.
5.Przedmiary odwodnienia i nawodnienia płyty głównej oraz odwodnienia bieżni są
umieszczone w dokumentacji wykonawczej (Część I Tom I Zeszyt 5).
6.Budynek administracyjny wykonywany jest do poziomu 0.Wymienione instalacje nie
wchodzą w zakres rzeczowy zamówienia.
Ad. Zapytanie VIII
1.Zamawiający nie przychyla się do przedmiotowej prośby.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

