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Treść zapytań wraz z odpowiedziami
Zmiana treści SIWZ

 

Prezydent Miasta Lublin informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zaprojektowanie
i  budowę  siłowni  zewnętrznej  wraz   z  ustawieniem ławek  i  ogrodzeniem oraz  siłowni
zewnętrznej  dla  dzieci  przy  ul.  Husarskiej  w Lublinie  wpłynęły  zapytania  dotyczące
następujących kwestii:

1. Zamawiający przewidział dostawę urządzeń fitness montowanych na słupie okrągłym
wykonanym  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zabezpieczonej  powłoką  antykorozyjną
poprzez ocynkowanie lub katoferezę oraz malowanie proszkowe o przekroju min. 180 mm.
Zwracamy  uwagę  ,  że  wskazany  przez  Zamawiającego  minimalny  wymiar  słupa
stanowiący element  konstrukcyjny urządzeń siłowni  określa  bardzo zawężone wymiary
urządzeń  oferowanych  przez  jednego  producenta  i  nie  ma  w  Polsce  producenta.
Konkurencję w tym wypadku dodatkowo znacznie ogranicza wymóg stosowanie urządzeń
od jednego producenta.
1.1. Czy parametr min. 180 mm przekroju słupa dotyczy zarówno urządzeń siłowni dla
dzieci, jak i dorosłych?
Ad. 1.1.
Zamawiający rezygnuje z przekroju min. 180 mm słupa. 

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo
zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ - Program
funkcjonalno-użytkowy – pkt. 5 lit. a) poprzez zmianę zapisu, który otrzymuje brzmienie:
„a)  Ze  względu  na  szczupłość  miejsca  na  jednym  pylonie  lub  słupie  należy
zamontować po dwa lub więcej  urządzeń zgodnie z wykazem.  Elementy metalowe
urządzeń  winny  być  wykonane  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zabezpieczonej
powłoką antykorozyjną poprzez ocynkowanie oraz malowane proszkowo.” 

1.2.  Czy  Zamawiający  dopuści,  aby  urządzenia  dla  dzieci  pochodziły  od  jednego
producenta,   a dla dorosłych od drugiego? 
Ad. 1.2: 
Zamawiający  rezygnuje  z  obowiązku  dostarczenia  urządzeń  produkcji  jednego
producenta.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia
29.01.2004  Prawo  zamówień  publicznych  dokonuje  zmiany  w  zał.  nr  1  do  SIWZ  –
Program funkcjonalno-użytkowy – poprzez wykreślenie pkt.  5  lit.  h),  a  dotychczasowy
ppkt. i) zostaje oznaczony jako lit. h) itd. 

1.3.  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenia  siłowni  dla  dzieci  o  parametrach
przedstawionych  w załączonej specyfikacji?
Ad. 1.3:
Urządzenia  siłowni  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  zał.  nr  1  do  SIWZ-
Program  funkcjonalno-użytkowy.  Na  tym  etapie  postępowania  Zamawiający  nie
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dokonuje oceny ofert.

1.4.  Czy  Zamawiający  dopuści,  aby  urządzenia  siłowni  dla  dorosłych  posiadały
następujące parametry: urządzenia montowane na rurze stalowej 133x4 mm,  a pozostałe
rury konstrukcyjne 42,3 x 3 mm. Zakończenia rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa
sztucznego.  Wszystkie  elementy  stalowe  zabezpieczone  antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Wszystkie uchwyty i rączki zrobione z  polichlorku
winylu. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Ad. 1.4:
Urządzenia  siłowni  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  zał.  nr  1  do  SIWZ-
Program  funkcjonalno-użytkowy.  Na  tym  etapie  postępowania  Zamawiający  nie
dokonuje oceny ofert.

1.5. Czy Zamawiający dopuści, aby siedziska i oparcia były  wykonane z tworzywa HDPE?
Ad. 1.5:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
zmiany w zał. nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – poprzez zmianę zapisu 
pkt. 5 lit. b) , który otrzymuje brzmienie:
„b)  Siedziska i oparcia były wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej z otworami 
pozwalającymi na spływ wody deszczowej lub  były wykonane  z tworzywa HDPE.

2. W PFU znajduje się zapis: Ze względu na szczupłość miejsca na jednym pylonie, słupie
należy  zamontować  po  dwa  urządzenia  zgodnie  z  wykazem.  „Jednocześnie   wśród
wymienionych urządzeń znajdują się urządzenia pojedyncze, podwójne i potrójne. 
2.1. Czy Zamawiający akceptuje tylko podwójne urządzenia?
Ad. 2.1.: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1.1. dokonał zmiany pkt. 5 lit. a) załącznik nr 1
do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy. 

Ponadto zgodnie z pkt. 4 ppkt. 2 (str. 3) zał. nr 1 do SIWZ- Program funkcjonalno-
użytkowy   Zamawiający   akceptuje  inne   kombinacje  -  urządzenia  wolnostojące
i połączone  w zespoły.

2.2. Czy Zamawiający dopuszcza taką kombinację urządzeń, zarówno pojedynczych,
podwójnych  jak  i  potrójnych  w  dowolnej  konfiguracji  (nie  tożsamej  z  PFU)
z  dopełnieniem  wymogu  montażu  konkretnych  urządzeń  siłowni  wymienionych
w wykazie?
Ad. 2.2.: 
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1.1. dokonał zmiany pkt. 5 lit. a) załącznik nr 1
do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy. 

W  świetle  powyższego  Zamawiający  dopuszcza  kombinację  urządzeń,  zarówno
podwójnych  jak i potrójnych oraz  urządzenia pojedyncze (urządzenia wolnostojące
i połączone w zespoły – zgodnie z pkt 4, str 3 PFU), obejmujące wszystkie urządzenia
wyszczególnione w PFU.

3.  Prosimy  o  potwierdzenie  możliwości  zaoferowania  urządzeń  spełniających
wymagania funkcjonalne oraz estetyczne Zamawiającego, ale różniące się wymiarami,
konstrukcją  czy  konfiguracją  od  wskazanych  w  programie  funkcjonalo-użytkowym.
Jednocześnie powołujemy się na fakt, iż Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość
oferowania rozwiązań równoważnych.
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Ad. 3:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1.1. dokonał zmiany pkt. 5 lit. a) załącznik nr 1
do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie konfiguracji urządzeń.
Zamawiający nie określił wymiarów zamawianych urządzeń.
Jednocześnie  Zamawiający  wymaga,  aby  zaproponowane  urządzenia  spełniały
wymagania stawiane urządzeniom w zakresie konstrukcji. 

Ponadto  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  w  zakresie  spełnienia
wymagań wynikających z użytej w opisie przedmiotu zamówienia normy.

4. Prosimy o dopuszczenie dwóch producentów- jeden producent siłowni dla dzieci, 
drugi producent siłowni dla dorosłych.
Ad. 4:
Zamawiający  w  odpowiedzi  na  pytanie  1.2  odstąpił  od  obowiązku  dostarczenia
urządzeń produkcji jednego producenta.

5.  Prosimy  również  o  wyrażenie  zgody  na  dowolność  w  łączeniu  poszczególnych
urządzeń siłowni dla dorosłych (inna konfiguracja)
Ad. 5:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1.1. dokonał zmiany pkt. 5 lit. a) załącznik nr 1
do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie konfiguracji urządzeń.

W  świetle  powyższego  Zamawiający  dopuszcza  kombinację  urządzeń,  zarówno
podwójnych  jak i potrójnych oraz  urządzenia pojedyncze (urządzenia wolnostojące
i połączone w zespoły – zgodnie z pkt 4, str 3 PFU), obejmujące wszystkie urządzenia
wyszczególnione w PFU.

6. W związku z zamiarem wybudowania siłowni dla dorosłych i dla dzieci zwracam się
z prośbą o dopuszczenie w zakresie siłowni dla dorosłych w projekcie i montażu urządzeń
profesjonalnej  siłowni  zewnętrznej,  jakim  są  atlasy  treningowe,  posiadające  zmienne
obciążenie, umożliwiające przeprowadzenie profesjonalnego treningu siłowego w ramach
siłowni  zewnętrznej.  Prosimy  o  dopuszczenie  atlasów  treningowych,  jako  urządzenia
innowacyjne  przewyższające  swą  funkcjonalnością  i  jakością  urządzenia  opisane  w
programie  funkcjonalno-użytkowym.  Propozycje  zmiany  typowych  i  wszechobecnych
urządzeń siłowni zewnętrznych na innowacyjne atlasy treningowe prosimy potraktować,
jako pojawienie się urządzeń nowszej generacji, pozwalających zwiększyć funkcjonalność
przewidzianego przedmiotu umowy (powołujemy się na zapis dot. zmian umowy).
Ad. 6:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający  zmienił  pkt.  11 Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 8.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 18.10.2019r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla
oceny  zachowania  powyższego  terminu  ma  data  i  godzina  wpływu  oferty  na  adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 18.10.2019r. o godzinie 12:00."

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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