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WYKONAWCY 

                                                   
   
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: „Pumptrack na Zarzewie w systemie zaprojektuj  
i wybuduj” Nr sprawy ZIM-DZ.2620.29.2020 
 

    
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający 
udziela poniższych odpowiedzi.  

 
ZESTAW 1 

 
Pytanie 1: 
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg 
M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, 
dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł 
sodowych 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający informuje, że zakresem zamówienia jest wykonanie oświetlenia w formule 
zaprojektuj i wybuduj. To do wykonawcy należy dołączenie odpowiednich obliczeń 
fotometrycznych do projektu. 
 
Pytanie 2: 
Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z bowiązujących ich 
Normami. , które mają zastosowane, a nie zostały podane słupy lampy wysięgniki.                                                                                                                  
normy bezpieczeństwo powinny osobom poruszającym się po nich.  Zapewnić Norma PN-
EN 12464-1  ( Olśnienie ) które oślepia ludzi i kierowców na drogach  w pracy co może 
spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi. 
Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03  PN-EN60698-1   PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 
PN-EN61547,    PN-EN61000-3-2,  PN-EN61000-3-3                                                                                                                                                                                                                
Czy produkty zakupione mają własności  intelektualnej  i przemysłowej w inwestycji co nie 
naraża  na straty Inwestorów, i spowoduje zmniniejszej się nieuczciwej konkurencji, Analizy 
służyły następujące akty prawne, rozporządzenia  Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz 
art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy  kompetencji 

 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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przewidzianych dla niego w ustawy respektowania Prawa własności intelektualnej i 
przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii Europejskiej i Normy obowiązujących.                                                                                             
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający informuje, że normy według których ma być zrealizowane zamówienie zawarto 
w SIWZ. Odnośnie drugiej części pytania Zamawiający informuje, iż treść pytania jest 
niepoprawna stylistycznie, w związku z powyższym, nie jest zrozumiała intencja Pytającego.  
 
 
Pytanie 3: 
Czy proponowane  opraw oświetleniowych LED powinien posiadać dokument do technologii i  
deklaracje  zgodności  z następującymi normami potwierdzonymi z zakresu bezpieczeństwa  
użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały 
uwzględnione Normy EU.  Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów  do 
instalacje słupów  na terenie  użytkowania i wymogów.       
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający informuje, że zakresem zamówienia jest wykonanie oświetlenia w formule 
zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej   
a następnie zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz normami. 
 
 
Pytanie 4: 
Czy brak jest  opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest 
niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy 
minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, według prawa do instalowanych produktów 
według zamienników  oswietlenia sodowego  Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów 
Unijnych, ( czytaj gogle ) które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty 
przedstawić do  rzetelnej  wyceny.  Jednocześnie dostosowując się do polityki klimatycznej 
kraju z zachowaniem strategii ustawy o  niskoemisyjności, z zachowaniem ustawy o 
efektywności energetycznej. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać  
niezbędne wytyczne EU co do średnicy  wysięgników i  mocowań i instalacji oprawy. Kto 
odpowiada za błędy w realizacji zamówienia  oswietlenia Led podczas wypadku na drodze 
zamawiajacy? zarzadca drogi ? czy grupa inwestorów ?” 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający w SIWZ i w PFU podał ogólne opisy opraw oświetleniowych, źródeł światła, 
wysięgników i słupów oświetleniowych. Zgodnie z zapisami PFU przyjęte w projekcie 
oprawy, słupy i wysięgniki podlegają akceptacji przez Zamawiającego na Radach 
Technicznych Ponadto Zamawiający w SIWZ nie podaje nazw opraw. Wykonawca ma 
obowiązek przygotowania dokumentacji projektowej a następnie zrealizowania inwestycji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Za błędy w realizacji zamówienia 
odpowiada Wykonawca. Przetarg nie dotyczy drogi. 
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Pytanie 5: 
 
W postępowaniu przetargowym  dotyczącym  „Pumptrack na Zarzewie w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający w Sekcji III, pkt 1.3 SIWZ dotyczącym warunków udziału 
w postępowaniu wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał, "że …..w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dokumentacje 
projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę miejsc parkingowych lub 
chodnika lub drogi lub alejki parkowej lub toru do jazdy na rowerze lub deskorolkach lub 
rolkach lub hulajnogach”  
 
   W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż wykazanie 
doświadczenia w zaprojektowaniu miejsc parkingowych lub chodnika nie jest równoznaczne 
z posiadaniem doświadczenia w zakresie projektowania torów rowerowych typu pumptrack. 
Zaprojektowanie toru pumptrack, który będzie spełniał swoją rolę - czyli umożliwiał jego 
użytkowanie przez rowerzystów i jazdę po nim bez pedałowania wymaga wiedzy i 
doświadczenia w tym wąskim zakresie projektowym. Również, samo zadanie dotyczące 
budowy przeszkód, a w szczególności wykonania nawierzchni asfaltowej na torze 
rowerowym typu pumptrack jest zadaniem dla doświadczonych i wysoko 
wyspecjalizowanych firm mających doświadczenie w układaniu mieszanki na pofałdowanej 
powierzchni oraz formowania przeszkód posiadających odpowiednie cechy jezdne dla tego 
typu obiektów. Brak zapisów wymagających konkretnego doświadczenia w układaniu 
mieszanki bitumicznej na tak skomplikowanych kształtach i wykonywaniu torów rowerowych 
typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej niesie za sobą wysokie ryzyko wyłonienia 
wykonawcy nieposiadającego jakiegokolwiek doświadczenia w tym zakresie, przez co 
uzyskanie obiektu niespełniającego wymagań użytkowników, z nawierzchnią o 
niewystarczających parametrach technicznych i o niskiej trwałości. Przykładów 
niespełniających jakichkolwiek standardów jezdności, fatalnie zaprojektowanych i 
zrealizowanych obiektów typu pumptrack przez firmy ogólnobudowlane bez doświadczenia w 
tym zakresie jest w Polsce niestety bardzo wiele. Jednocześnie, na rynku działa wiele 
podmiotów posiadających wieloletnie doświadczenie w tego typu realizacjach. 
 
  Mając na względzie interes Zamawiającego i przyszłych użytkowników tego obiektu 
chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza uproszczenie i  modyfikację zapisów 
SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w którym to Zamawiający będzie 
wymagał przedstawienia referencji na wykonanie przynajmniej trzech inwestycji w 
procedurze zaprojektuj i wybuduj polegających na zaprojektowaniu i budowie torów typu 
pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości zbliżonej nie mniejszej niż 250 000 zł brutto 
każda? 
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Odpowiedź na pytanie 5: 
Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo określone przez Zamawiającego  
w SIWZ i nie ulegają zmianie. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający przewiduje modyfikacje zapisów Specyfikacji lstotnych Warunków 
Zamówienia  
w odniesieniu do wymogów jakie powinien udokumentować potencjalny Wykonawca 
zadania? 
 
Pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie dotyczące zapisów punktu 6. Warunki udziału  
w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców: 
„6.3. Warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postepowaniu: 
(...I 6.3.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że: 
6.3.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę miejsc 
parkingowych lub chodnika lub drogi lub alejki parkowej lub toru do jazdy na rowerze lub 
deskorolkach lub rolkach lub hulajnogach” 
oraz 
„6.3.3.2. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób 
należyty oraz zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane obejmujące 
swoim zakresem budowę lub przebudowę miejsc parkingowych lub chodnika lub drogi lub 
alejki parkowej  
lub toru do jazdy na rowerze lub deskorolkach lub rolkach lub hulajnogach o łącznej wartości  
nie mniejszej niż 250 000 zł brutto w ramach maksymalnie pięciu kontraktów” 
 
W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększenie ilości torów typu pumptrack o 
nawierzchni bitumicznej wykonanych przez firmy bez odpowiedniego doświadczenia i 
umiejętności  technicznych,  skutkujące  powstawaniem  obiektów  niefunkcjonalnych i 
niebędących, mimo założeń projektowych, torami typu pumptrack — jak np. „tor pumptrack” 
w Busku Zdroju. Obiekty takie nie posiadają walorów użytkowych i mogą być niebezpieczne 
dla użytkowników, dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na doprecyzowanie wymagań 
stawianych potencjalnym Wykonawcom. 
Tor rowerowy PUMPTRACK należy do specyficznych robot 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 katem płynności 
przejazdu. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i stałego testowania oraz korygowania 
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przeszkód wpłynie niekorzystnie na całą inwestycje. Doświadczenie w wykonaniu miejsc 
parkingowych, chodnika, drogi, alejki parkowej lub toru do jazdy na rowerze lub deskorolkach 
lub rolkach lub hulajnogach nie zapewni odpowiednich kwalifikacji i wiedzy technicznej 
niezbędnych do przeprowadzenia tak specyficznych robot budowlanych jakimi jest 
wykonanie toru rowerowego typu pumptrack. 
Co więcej, brak wyszczególnienia w wymaganiach rodzaju nawierzchni dotychczas 
wykonanych torów PUMPTRACK umożliwia udział w postepowaniu firmom, które maja 
doświadczenie w wykonywaniu torów pumptrack o nawierzchni innej niż nawierzchnia 
asfaltowa, co w przypadku tego typu obiektów jest niewystarczające i może skutkować 
wykonaniem niefunkcjonalnego a nawet niebezpiecznego obiektu. Specyfika robot wymusza 
znajomość technologii wykonywania torów pumptrack  
z nawierzchnia bitumiczna, gdzie główną role odgrywa odpowiednie wyprofilowanie i 
lokalizacja przeszkód. 
W związku z tym, że zadanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
proponujemy połączenie wymagań z punktu 6.3.3.1 oraz 6.3.3.2. oraz sugerujemy zapis: 
„6.3. Warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postepowaniu: 
(...) 6.3.3 zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że: 
6.3.3.1. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób 
należyty oraz zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy zamówienia 
polegające na wykonaniu toru rowerowego typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.” 
 
Z   uwagi  na  dobro inwestycji,   której  dotyczy  niniejsze pismo, liczymy na przychylne 
ustosunkowanie się do naszej prośby 
 
 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
 
Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo określone przez Zamawiającego  
w SIWZ i nie ulegają zmianie. 
Nadmieniamy, że tory mają mieć nawierzchnie bitumiczną, co zostało wyraźnie opisane  
w PFU na stronach 6. i 19. 
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Powyższe wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia  
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień. 
 

                   
 
 
                         DYREKTOR  

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

/podpis nieczytelny/ 
 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Dominika Piwowarczyk 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-63 
 
 


