Bydgoszcz, 28 września 2020 r

Dotyczy postępowania: 6/2020
„Kompleksowa obsługa techniczna obiektu Basenu Astoria położonego w Bydgoszczy przy
ul. Królowej Jadwigi 23 ”
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień
na zadane pytania:

Pytanie 1.
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazuje w zakresie czynności
obsługę odkurzacza podwodnego. Po czyjej stronie leży zapewnienie odkurzacza?
Odpowiedź :
Po stronie Zamawiającego
Pytanie 2.
Proszę o podanie przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji umowy.
Odpowiedź:
Obiekt nie został jeszcze oddany do użytku. Zgodnie z treścią pkt IV SIWZ
Świadczenie usługi nastąpi w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Z powyższego wynika, że rozpoczęcie realizacji umowy musi nastąpić najpóźniej w
ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.
Pytanie 3
Zamawiający, w celu spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymaga min.
wykazania następujących warunków dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej: „Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości minimum 80 000 zł brutto, której
przedmiotem była obsługa techniczna krytej pływalni. Przez obsługę techniczną
należy rozumieć co najmniej: obsługę instalacji wodno-kanalizacyjnych,
elektrycznych, teletechnicznych w tym: BMS, SSWiN, CCTV, KD, AV/RTV SAT,
DSR, SAP, wentylacja, systemy grzewcze oraz technologii basenowej”. Zamówienia
dotyczy nie tylko obsługi ale również konserwacji instalacji w obiekcie zgodnie z
instrukcjami i DTR w związku z czym wnoszę o sformułowanie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej w taki sposób aby Wykonawca
wykazał się doświadczeniem nie tylko w obsłudze określonych instalacji i urządzeń
ale również w jej bieżącej konserwacji. Pozwoli to na wybór wykonawcy, który ma
rzeczywiście doświadczenie w realizacji tego typu prac. W związku z tym proponuję
zapis: „Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości minimum 80 000 zł brutto, której

przedmiotem była obsługa techniczna krytej pływalni. Przez obsługę techniczną
należy rozumieć co najmniej: obsługę i konserwację instalacji wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych w tym: BMS, SSWiN, CCTV, KD,
AV/RTV SAT, DSR, SAP, wentylacja, systemy grzewcze oraz technologii
basenowej”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami
Dariusz Białkowski- Kierownik Basenu Astoria

