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PR-343-29/2009 
 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa, 

rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole  
Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa  
boiska wielofunkcyjnego 

 
Zamawiający, tj. Powiat Szydłowiecki otrzymał następujące zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zapytanie I (z 14 października 2009r.) brzmi następująco: 
 
„Czy niŜej podane parametry dotyczące nawierzchni poliuretanowej będą dopuszczone przez 
Zamawiającego? 
- twardość według metody Shore’a:  - 64  ± 3 Sh. A 
- odporność na uderzenie: 

 pow. odcisku kulki  – 600 mm2 ± 80 mm2 
 
Zapytanie II (z 16 października 2009r.) brzmi następująco: 
 
„Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o parametrach wyŜszych niŜ wymagane w 
dokumentacji projektowej z tym, Ŝe przyczepność do podkładu mieszaniny kruszywa kwarcowego, 
granulatu gumowego i spoiwa PU > 0,44 
 
Zapytanie III (z 19 października 2009r.) brzmi następująco: 
 
„W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający określił swoje wymagania dotyczące nawierzchni 
syntetycznej. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o parametrze – odporność na sztuczne starzenie 
> 0,40 i pozostałych parametrach lepszych lub równowaŜnych od wymagalnej? Oferowana 
nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty: certyfikat IAAF, atest higieniczny PZH 
oraz rekomendację techniczną ITB 
 

W związku z powyŜszym, 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 I 
Parametr twardości wg. metody Shore’a mieści się w wymogach zawartych w projekcie, natomiast 
parametr odporności na uderzenie nieznacznie wykracza swoim górnym zakresem poza wymogi 
zawarte w projekcie przez co nie spełnia jego wymogów. 
 
Ad Zapytanie II 
Parametr przyczepności nawierzchni do zaprojektowanego podkładu określony w projekcie wynosi >= 
0,5 zatem proponowany parametr > 0,44 jest mniejszy i nie spełnia wymogów zawartych w projekcie 
 
Ad Zapytanie III 
Podany parametr sztucznego starzenia nie spełnia wymogów zawartych w projekcie 



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  
 
1. W pkt. V, pkt. 1, ppkt. 2) SIWZ dodaje się lit. e) w brzmieniu: „dysponują osobą lub osobami 

uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności 
drogowej” , 

2. W pkt. V, pkt. 1, ppkt. 2) SIWZ dodaje się lit. d. w brzmieniu: „nie mniej ni Ŝ 1 kierownika 
budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej” 

3. W pkt. V, pkt. 1, ppkt. 2) lit d) SIWZ w miejsce wyraŜenia „wykonali w ciągu ostatnich 
5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, kaŜda o wartość brutto nie mniejszej niŜ 1 000 000 – złotych” wprowadza się 
wyraŜenie „wykonali w ci ągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie roboty budowlane o łącznej wartość nie mniejszej niŜ 1 000 000 złotych 
w kaŜdym roku”.  

4. W pkt. VI, pkt. 2. SIWZ dodaje się ppkt 4) SIWZ w brzmieniu „dokumentów 
potwierdzających uprawnienia budowlane w zakresie robót budowlanych w 
specjalności drogowej dla nie mniej niŜ 1 kierownika budowy i aktualne 
Zaświadczenie o przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa”,  

5. W pkt. VI pkt. 3 SIWZ w miejsce wyraŜenia „Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie. Wśród wykazanych robót muszą być co najmniej 2 roboty budowlane kaŜda 
o wartości brutto nie mniejszej niŜ 1 000 000 – złotych – załącznik nr 7” wprowadza się 
wyraŜenie „Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wśród 
wykazanych robót muszą być roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niŜ 1 000 
000 złotych w kaŜdym roku – załącznik nr 7”  

6. W załączniku nr 7 do SIWZ w miejsce wyraŜenia: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia 
zamówienia publicznego dla zadania pn. „ Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu 
– budowa boiska wielofunkcyjnego” oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu latach przed dniem 
wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia” wprowadza się wyraŜenie: „Składaj ąc ofertę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa, 
rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego” 
oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania 
zrealizowaliśmy następujące zamówienia”. 
 
UWAGA! Aktualny wzór załącznika nr 7 – Wykaz wykonanych robót- stanowi załącznik nr 1 
do modyfikacji 

 



Modyfikacja w pkt 1 i 2 jest uzasadniona poniewaŜ Zamawiający omyłkowo nie określił 
w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w warunkach udziału w postępowaniu 
dysponowanie osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót budowlanych 
w specjalności drogowej. 

Modyfikacja w pkt. 4 i 6 jest uzasadniona poniewaŜ wymaga udokumentowania. 
Modyfikacja w pkt. 3 i 5 jest uzasadniona poniewaŜ Zamawiający chce umoŜliwi ć złoŜenie 

większej liczby ofert. 
Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuŜenia terminu składania ofert do dnia 

09.11.2009 r.  
 Zmianie ulegają zapisy SIWZ:  
1. Pkt. X ppkt. 12 w miejsce wyraŜenia „OFERTA PRZETARGOWA – Budowa, rozbudowa 

i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. 
Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego”. Nie otwierać przed dniem 
26.10.2009 r., godz. 1015” wprowadza się zapis „OFERTA PRZETARGOWA – Budowa, 
rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego”. 
Nie otwierać przed dniem 09.11.2009 r., godz. 1015”. 

2. Pkt. XI ppkt 1 w miejsce wyraŜenia „Oferty naleŜy składać w Starostwie Powiatowym 
w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 26 października 2009 roku do godziny 
1000” wprowadza się zapis „Oferty nale Ŝy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, 
pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 09 listopada 2009 roku do godziny 1000”.  

3. Pkt. XI ppkt 2 w miejsce wyraŜenia „Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, 
w dniu 26 października 2009 r. o godzinie 1015 w swojej siedzibie- sala konferencyjna” 
wprowadza się zapis „Zamawiaj ący otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 
09 listopada 2009 r. o godzinie 1015 w swojej siedzibie- sala konferencyjna”. 

PowyŜsze zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są 
dla Wykonawców wiąŜące i naleŜy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 7 do specyfikacji 
Istotnych Warunków 
Zamówienia 

Pieczęć  Wykonawcy 

Wykaz wykonanych robót*  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. „Budowa, rozbudowa 
i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 
w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego” oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia postępowania zrealizowaliśmy następujące zamówienia: 

L.p. Miejsce wykonania Opis przedmiotu zamówienia Całkowita wartość 
zadania brutto 

Czas realizacji 
(od – do) 

1. 2. 3. 4. 5. 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

*naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie 

 

 

Miejscowość, ……………………….., dnia …………2009 r. 

 


