Radom, dnia 27 lipca 2012 r.

Znak sprawy: 4/2012/ZP

WYJAŚNIENIE ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „ Dostawa podłogi

mobilnej dla MOSIR w Radomiu”.
Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał następujące
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zapytanie I (z dnia 2012 roku) brzmi następująco:

1. Z jakiego rodzaju drewna ma być wykonana wierzchnia warstwa podłogi sportowej. Z
posiadanego doświadczenia możemy stwierdzić, iż drewno bukowe jest bardzo
podatne na działanie wilgoci, co skutkuje zmianą parametrów fizycznych panela.
Zatem najbardziej właściwe byłoby zastosowanie przez Zamawiającego drewna
dębowego, klonowego lub jesionowego.
2. W punkcie III.5) Zamawiający określa, iż do oferty przetargowej należy dodać
certyfikat FIBA dla oferowanej podłogi. Czy dodatkowo do oferty należy dołączyć:
a. atest higieniczny PZH,
b. deklarację CE na zgodność z kryteriami obowiązującej dla podłóg sportowych
montowanych w halach normą PN EN 14 904 – deklarację podpisaną przez
producenta podłogi
c. Kartę techniczną oferowanej podłogi – podpisaną przez producenta podłogi
d. Autoryzację producenta podłogi na obiekt Zamawiającego – wystawioną do
oferenta
3. Do załącznika n5 do SIWZ:
a. Zamawiający w w/w załączniku określa parametry, jakimi powinna się cechować
podłoga sportowa. Czy wymienione kryteria Zamawiający może wykreślić i
zastąpić je żądaniem spełnienia kryteriów określonych w normie PN EN 14 904,
na dowód czego oferenci powinni dołączyć do swych ofert deklarację CE
zgodności z normą PN EN 14 904, deklarację podpisaną przez producentów
poszczególnych podług ?
b. Zamawiający określa maksymalną wagę jednego panela w wysokości nie więcej
niż 38 kg. Jest to zapis nieprecyzyjny, mogący eliminować z udziału
przetargowego oferentów i producentów dysponujących podłogami nie
odpowiadającymi temu zapisowi, za to podłogami używanymi podczas imprez
rangi najwyższej, mistrzowskiej ( np. IO, ME i Świata, Ligi Europejskiej ). Zatem
wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od tego wymogu.
c. Zamawiający wymaga, aby każdy moduł był zintegrowany z podkładem i gotowy
do montażu w całości. Jest to zapis nieprecyzyjny, mogący eliminować z udziału
przetargowego oferentów i producentów dysponującymi podłogami nie
odpowiadającymi temu zapisowi – jednakże podłogami, których rozkładanie jest
bardzo proste i nie zajmuje zbyt dużo czasu, a jednocześnie spełniające określony

przez Zamawiającego montaż – nie dłuższy niż maksymalnie 4 godziny dla
brygady zamawiającego. Zatem wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od
tego wymogu.
d. Czy Zamawiający w ramach zadania będzie wymagał dostarczenia również skrzyń
do magazynowania i transportu modułów podłogi ? Nie jest to określone wyraźnie
w załączniku nr 5 do SIWZ
e. Zamawiający wymaga wyposażenia podłogi w wózki do jej transportowania.
Proszę zatem o kreślenie typów wózków, ich ilość oraz szczegółowego
przeznaczenia.
f. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 5 lat. Jednocześnie wymaga,
aby podłoga zachowała swe parametry przez okres 500 cykli montażu i demontażu
podłogi. Proszę o określenie szczegółowe, czy gwarancja ma dotyczyć 5 lat. Czy
też „ przeżycia 500 cykli ”. proszę też o informację kto i w jaki sposób będzie
odnotowywał ilości cykli rozkładania podłogi. Czy powyższy zapis należy
rozumieć jako gwarancję 5-letnią, lecz nie dłuższą niż 500 cykli ?
4. Do umowy:
Zamawiający określa czas reakcji naprawy podłogi – 5 godzin od momentu zgłoszenia pod
podany numer telefonu komórkowego. Stwierdzamy, iż nie jest to realne, tym bardziej, iż
moment ten może wypaść w dni wolne od pracy, czyli niedziele i święta. Dodatkowo jest to
obłożone wyjątkowo wysoką karą w kwocie 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu umownego i ponowne jego sprecyzowanie – w zgodzie z
duchem partnerskiej współpracy z wybranym oferentem. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie,
czy napraw należy dokonywać również w przypadku uszkodzeń podłogi dokonanych przez
Zamawiającego

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający
wyjaśnia, co następuje:

Ad zapytanie I:
Pyt. 1 Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty FIBA Poziom 1 – koszykówka
Pyt. 2 Atest PZH , autoryzację producenta oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu
zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w momencie sporządzania protokołu
odbioru.
Pyt. 3
a) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę
b) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę
c) Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę
d) Skrzynie do magazynowania i transportu modułów podłogi nie są przedmiotem
niniejszego zamówienia.
e) Wózki do transportowania nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.
f) Zamawiający wymaga min.5 letniej gwarancji oraz aby podłoga zachowała wymagane
cechy i właściwości przez minimum 500 cykli montażu/demontażu podłogi.

Pyt. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. Zamawiający nie
ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, zapis jest konieczny z racji
na konieczność rozkładania podłogi bezpośrednio przed zaplanowanymi meczami.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

