
BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW 

Lubartów, dnia . -~- .. marca 2022 r. 

BZP.271.5.2022 

Zawiadomienie 
o wyjaśnieniach i zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

W związku z pytaniami wykonawcy, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zaprojektowanie 
i budowa torów rowerowych typu „pumptrack" i „mini pumptrack" przy 
ul. Mucharskiego w Lubartowie" prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) 
Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

I. Wyjaśnienie treści SWZ 

Pytanie nr 1: 
„Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SWZ dotyczących zdolności technicznych lub 
zawodowych stawianych Wykonawcom? 
Pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie zapisami punktu 9 podpunktu 1) litery a): 
„ I) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone niniejszą SWZ, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę 
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę 
toru rowerowego typu „pumptrack" o nawierzchni bitumicznej i o długości minimum J 60mb, 
oraz wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę toru rowerowego typu „pumptrack" 
o nawierzchni bitumicznej, o długości minimum J 60mb, 
lub 
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w formule zaprojektuj 
wybuduj co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę 
toru rowerowego „pumptrack" o nawierzchni bitumicznej o długości minimum J 60mb. " 
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Tor rowerowy PUMPTRACK należy do specyficznych robót budowlanych, które powinny 
być wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie doświadczenie przy 
budowie tego typu infrastruktury rowerowej. Kluczowe jest odpowiednie wyprofilowanie 
przeszkód i ich lokalizacja, czego na etapie projektowania nie da się jednoznacznie 
stwierdzić. Odbywa się to na etapie wykonawstwa testując przeszkody pod kątem płynności 
przejazdu. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i stałego testowania oraz korygowania 
przeszkód wpłynie niekorzystnie na całą inwestycję. Niestety brak w procesie projektowym 
i wykonawczym eksperta z zakresu projektowania torów rowerowych typu pumptrack może 
skutkować realizacją nieprofesjonalnego projektu, a tym samym dołączeniem Pumptracka w 
Państwa mieście do niechlubnej listy nieudanych inwestycji rowerowych takich jak te w 
Busku Zdroju czy na poznańskich Ratajach. W ostatnim czasie można zauważyć na terenie 
kraju zwiększenie ilości torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej, wykonanych przez 
firmy bez odpowiedniego doświadczenia i umiejętności technicznych, co skutkuje 
powstawaniem obiektów niefunkcjonalnych i niebędących, mimo założeń projektowych, 
torami typu pumptrack. Obiekty takie nie posiadają walorów użytkowych i są niebezpieczne 
dla użytkowników (np. tor w Busku Zdroju, tor w Parku Podolskim w Łodzi), dlatego 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność doprecyzowania wymagań stawianych 
potencjalnym Wykonawcom. 
Przy realizacji asfaltowego toru pumptrack warto powierzyć wykonanie tego zadania 
specjalistycznym firmom, dysponującym odpowiednim doświadczeniem, na które składają się 
liczne prawidłowo wykonane realizacje tego typu nieszablonowych obiektów infrastruktury 
rowerowej. Kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie lokalizacji przeszkód, ich 
wyprofilowanie i testowanie pod kątem płynności przejazdu na etapie realizacji. Brak 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz stałego testowania i korygowania przeszkód 
wpłynie niekorzystnie na całą inwestycję. Zwiększenie wymagań stawianych potencjalnym 
Wykonawcom pozwoli uzyskać obiekt, który będzie nie tylko odpowiednio wykonany 
i trwały, ale będzie również stanowił rowerową wizytówkę miasta. 

W związku z powyższym sugerujemy zapis: 
„1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone niniejszą SWZ, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi 
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę 
toru rowerowego typu „pumptrack" o nawierzchni bitumicznej i o długości minimum 180mb, 
oraz wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty 
budowlane obejmujące budowę lub przebudowę toru rowerowego typu „pumptrack" 
o nawierzchni bitumicznej, o długości minimum 180mb, 
lub 
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w formule zaprojektuj 
wybuduj co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę 
toru rowerowego „pumptrack" o nawierzchni bitumicznej o długości minimum 180mb." 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 9 ppkt 1 SWZ. 

Pytanie nr 2: 
„Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SWZ dotyczących terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia? 
Termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego jest niewykonalny. Sam 
proces projektowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyniesie ponad cztery 
miesiące, nie mówiąc o czasie niezbędnym do wykonania prac budowlanych. Kolejno należy 
wykonać: koncepcję, wymagane przez Zamawiającego konsultacje społeczne, mapę do celów 
projektowych (której zakres będzie znany dopiero po akceptacji koncepcji), projekt 
budowlany, projekt sieci elektroenergetycznej oraz uzgodnienie jej przebiegu na naradzie 
koordynacyjnej. Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów można złożyć wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę, którego rozpatrywanie trwa 65 dni. Na prace budowlane 
związane z wykonaniem tak dużego toru jaki jest preferowany przez Zamawiającego, 
potrzebne będą kolejne dwa miesiące. 
W związku z powyższym sugerujemy zapis: 
,,8. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiotowe roboty zostaną zrealizowane w terminie: 210 dni od daty zawarcia umowy." 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że odpowie na pytanie w terminie publikacji opinii geotechnicznej. 

Pytanie nr 3: 
,,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) ,,§ 19 Część informacyjna programu funkcjonalno 
użytkowego obejmuje: ( ... ) 4) inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności ( ... ) d) inwentaryzację zieleni". Niestety w załączonym 
do zamówienia programie funkcjonalno-użytkowym brakuje tego typu informacji. W związku 
z tym, że wycena musi obejmować zaprojektowanie i wybudowanie toru pumptrack, należy 
w niej ująć również koszty ewentualnej wycinki drzew. Na bazie przedstawionych informacji 
oferenci nie są w stanie wycenić koniecznych do wykonania robót - nie jest wskazane, czy do 
wycinki jest 5 czy 50 drzew. Co więcej - wycinka drzew wiąże się z koniecznością 
wykonania nasadzeń kompensacyjnych, co również należy ująć w ryczałtowej wycenie. 
W związku z tym, oraz zgodnie z ww. Rozporządzeniem, prosimy o załączenie do 
dokumentów przetargowych inwentaryzacji dendrologicznej, która sprecyzuje ilość oraz 
charakterystykę drzew przeznaczonych do wycięcia." 

Odpowiedź: 
Zamawiający we własnym zakresie dokona wycinki drzew krzewów z przedmiotowych 
działek. 

Pytanie nr 4: 
„Zamawiający informuje 
nasadzeniach krzewów, ale 

w programie funkcjonalno-użytkowym o planowanych 
me wskazuje minimalnej ilości ani preferowanych gatunków 
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roślin. Prosimy o doprecyzowanie tych informacji, gdyż mają one znaczny wpływ na wycenę 
wykonania robót." 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza krzewy takie jak: Irga pozioma, Berberys thunbergii, Pęcherznica 
kalinolistna, Pięciornik krzewiasty, Pigwowiec japoński. Gatunki krzewów, ich ilość 
i lokalizacja powinny zostać wskazane w koncepcji zagospodarowania terenu. Do wyceny 
należy przyjąć nasadzenie co najmniej 100 sztuk krzewów. 

Pytanie nr 5: 
„Prosimy o doprecyzowanie wielkości placu do wypoczynku. Brak podania minimalnych 
parametrów planowanego placu może skutkować niepoprawną wyceną oraz dużymi 
rozbieżnościami pomiędzy wycenami poszczególnych ofert." 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje wykonanie placu do wypoczynku o powierzchni ok. 30 m2

. 

Pytanie nr 6: 
„W zapisach PFU na stronach 7 oraz 8 istnieją rozbieżności w zakresie wykonania 
podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego. Standardowo pod nawierzchnię torów 
używa się kruszywa frakcji 0-31,5 mm o grubości minimum 1 O cm. Zamawiający najpierw 
wskazuje, że minimalna warstwa musi wynosić 15 cm, a na kolejnej stronie pojawia się zapis 
o 1 O centymetrach. 
Technologia wykonania asfaltowych torów pumptrack różni się od budowy ścieżek 
rowerowych i dróg. Nie stosuje się podziału na warstwę wiążącą i ścieralną. Warstwa 
minimalna betonu asfaltowego w tym przypadku powinna wynosić minimalnie 5 cm, a nie jak 
podaje Zamawiający na stronie nr 8 programu funkcjonalno-użytkowego - min. 7 cm. 
Podane parametry niepotrzebnie zawyżają koszty zrealizowania inwestycji, a nie wpłyną one 
w żaden sposób na jakość i trwałość wykonania. Prosimy o doprecyzowanie kwestii 
minimalnej grubości podbudowy oraz asfaltu." 

Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje na użycie pod nawierzchnię torów kruszywa frakcji 0-31,5 mm 
o grubości 1 O cm oraz wykonanie warstwy wierzchniej torów o grubości 5 cm z betonu 
asfaltowego. 

Pytanie nr 7: 
„Prosimy o podanie minimalnych parametrów małej architektury w zakresie materiałów 
i konstrukcji. Na rynku dostępne są najróżniejsze produkty, których cena znacznie różni się 
od siebie co w znacznym stopniu wpływa na prawidłową wycenę wykonania inwestycji." 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje montaż ławek na trwale związanych z gruntem, o profilowanym 
siedzisku z elementów drewnianych na stelażu i prostej formie. Konstrukcja ławek ze stopu 
aluminium lub stalowa malowana proszkowo; siedzisko i oparcie z listew z litego drewna 
impregnowanego/olejowanego. Przewiduje się kosze stalowe malowane proszkowo (kolor 
tożsamy z kolorem ławek) w formie walca, wykończone drewnianymi, pionowymi 
szczeblinami z drewna litego (drewno analogiczne jak na ławkach). Kosze z odpowiednimi 
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daszkami zabezpieczającymi przed opadami, kotwione na gruncie na stalowej stopie 
i betonowane. Pojemnik wewnątrz kosza stalowy, wyjmowany. Montaż do podłoża za 
pomocą kotew stalowych systemowych. 
Stojaki rowerowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Stojaki zamontowane na stałe 
na gruncie za pomocą kotew stalowych mocowanych do fundamentowych stóp betonowych. 

Pytanie nr 8: 
,,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) ,,§ 19 Część informacyjna programu funkcjonalno 
użytkowego obejmuje: ( ... ) 4) inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności ( ... ) b) wyniki badań gruntowo-wodnych". Niestety 
w załączonym do zamówienia programie funkcjonalno-użytkowym brakuje tego typu 
informacji. W związku z tym, że wycena musi obejmować zaprojektowanie i wybudowanie 
toru pumptrack, należy w niej ująć również · koszty ewentualnego odwodnienia oraz 
podbudowy toru, których nie da się przewidzieć nie znając warunków gruntowo-wodnych 
występujących na terenie planowanej inwestycji. Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej 
do dokumentów przetargowych w celu umożliwienia przygotowania oferty." 

Odpowiedź: 
Opinia geotechniczna terenu inwestycji zostanie opublikowana po JeJ uzyskaniu przez 
Zamawiającego. 

Pytanie nr 9: 
,,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) ,,§19 Część informacyjna programu funkcjonalno 
użytkowego obejmuje: ( ... ) 4) inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności ( ... ) g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów 
budowlanych ( ... ) a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych 
i podziemnych przewidzianych do zachowania( ... )". Niestety w załączonym do zamówienia 
programie funkcjonalno-użytkowym brakuje tego typu informacji. W PFU punkt 1.6. 
widnieje zapis: 
„W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty 
oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie." Prosimy 
o wskazanie istniejących sieci lub obiektów kolidujących z inwestycją w celu umożliwienia 
przygotowania oferty. 

Odpowiedź: 
Według wiedzy Zamawiającego na terenie inwestycji nie występują urządzenia infrastruktury 
technicznej, które mogą kolidować z planowanym zamierzeniem budowlanym. 

Treść Specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami należy odczytywać 
z uwzględnieniem powyższych zmian, a odmienne uregulowania są nieobowiązujące. 
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II. Zmiany treści SWZ 
Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu zgodnie z powyższymi odpowiedziami na pytania 
oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą zgodnie 
z poniższym: 
a) zmiana terminu składania ofert, określonego w pkt 18 ppkt 2 SWZ, zamiast terminu 
14.03.2022 r., do godz. 12:00 ustala się: 24.03.2022 r., do godz. 12:00, 
b) zmiana terminu otwarcia ofert, określonego w pkt 18 ppkt 3 SWZ, zamiast terminu 
14.03.2022 r., godz. 14:00 ustala się: 24.03.2022 r., godz. 14:00, 
c) zmiana terminu związania ofertą, określonego w pkt 19 ppkt 1 SWZ, zamiast terminu 
12.04.2022 r. ustala się 22.04.2022 r. 
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