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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNIC CYCH W POST POWANIU
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa
skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzvniu - li etap"

Zamawiający, Gmina Miasto Golub - Dobrzyń udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

PYTANIE 1:
Zwracamy się o sprecyzowanie informacji dotyczących terminu realizacji zamówienia. W treści zapytaniaofertowego pkt lV ust. 1: „Termin realizacji zamówienia — do dnia 3 marca 2023 r.", natomiast w zał. nr 3 do
zapytania ofertowego (projekt umowy) 9 2 ust. 1: „Termin wykonania przedmiotu umowy — do dnia 10 marca2023 r.".

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin wykonania przedmiotu umowy to dzień 10 marca 2022 r.

PYTANIE 2:
Z uwagi na okres realizacji przypadający na miesiące zimowe i związane z tym ryzyko braku możliwości
prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie otwartym, wszczegolnosci robót ziemnych i

betoniarskich, czy Zamawiający wydłuży okres realizacji do 5 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wystąpi do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko—Pomorskiego o udzielenie zgody na zmianę terminu wykonania inwestycji.
W zwiazku z tym Zamawiajacy wydłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2022r. godz. 10.00. Otwarcieofert nastapi dnia 20.01.2022 r. o godz. 10.10

PYTANIE 3:
W nawiązaniu do zapisów zawartych w Zapytaniu ofertowym dział V Warunki udziału w postępowaniu pkt 1,
zwracamy się o zmianę zapisów dotyczących posiadanego doświadczenia. Zawężenie ww. wymaganiawyłącznie do doświadczenia w zakresie budowy/przebudowy skateparku pozwoli na uniknięcie wykonawstwa
przez niewyspecjalizowaną firmę, co finalnie mogloby rzutować na obniżenie jakości produktu finalnego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zmieni zapisów dotyczacych posiadanego doświadczenia.

PYTANIE 4:
Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawcy na etapie składania ofert (przedmiotowychśrodków dowodowych) przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostkiposiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD—BBC, TUV itp.)?



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wraz ze złożeniem oferty nie będzie wymagał żadnych certyfikatów.

Zgodnie z 5 7 ust. 2 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, wraz ze zgłoszeniem

do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, a w szczególności:

dziennik budowy, niezbędne atesty, deklaracje i świadectwa dopuszczenia, protokoły robót zanikających

lub ulegających zakryciu, w przypadku ich występowania oraz dokumentację powykonawcza ze

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty;

koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę,

2) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami i normami oraz że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu

budowy,
4) kompletną inwentaryzację powykonawczą.

PYTANIE 5:
Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupelnienia podmiotowych

środków przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające

akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD—BBC, TUV itp.)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał podmiotowych środków przedstawienia certyfikatów na

urządzenia skateparku.

PYTANIE 6:
Zwracamy się o zmianę technologii wykonania nawierzchni jezdnej z ciemnej sklejki laminowanej na

materiał HPL w kolorze jasnym.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wystąpi do instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Kujawsko—Pomorskiego o udzielenie zgody na zmianę technologii wykonania nawierzchni

jezdnej.
W zwiazku z tym Zamawiajacy wydłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2022r. godz. 1000. Otwarcie

ofert nastąpi dnia 20.01.2022 r. o 20dz.10.10
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