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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający
udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego

postępowania. 

Pytanie 1.
W związku  z brakiem niezbędnych  zapisów w projekcie  umowy dotyczących  możliwości  zmiany  umowy w
zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
- siły wyższej, 
- klęsk żywiołowych, 
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.
Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku
ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

Pytanie  2.
Umowa w §7 ust. 1 podaje:
Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
co jest sprzeczne z SWZ.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. zapisu umowy.

Pytanie 3.
Projekt przyjmuje nawierzchnię sportową PU tego samego typu jak dla boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnię
PU typu EPDM 2S.
Informujemy, że nawierzchnia PU typu EPDM 2S to nawierzchnia dedykowana na boiska wielofunkcyjne a nie na
bieżnie. Na bieżnie stosuje się nawierzchnie lekkoatletyczne z Certyfikatem IAAF.
W związku z powyższym proponujemy zmianę nawierzchni PU dla bieżni na nawierzchnie PU typu NATRYSK
pod warunkiem posiadania aktualnego Certyfikatu IAAF.

Pytanie 4.
Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  udostepnił  całą  rzetelnie  przygotowaną  dokumentację  techniczną
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 5.
Proszę  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na
okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcy.

Pytanie 6.
Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.
Informacja  ta  jest  niezbędna  dla  ograniczenia  zaangażowania  wykonawcy,  którego  oferta  przekroczy  budżet
zamawiającego.

Pytanie 7.
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Pytanie 8.
Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót.



Odpowiedzi:

Ad.1 
§ 17 wzoru umowy  stanowi 
„Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP przewiduje również
możliwość  dokonywania  zmian  co  do  postanowień  zawartej  umowy,  także  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ” 
– punkt 7 SWZ zawiera katalog zmian w tym zmianę terminu realizacji zamówienia

Ad.2 
§ 7 wzoru umowy przewiduje zapisy w przypadku angażowania podwykonawców.

Ad.3 
Zgodnie  z  wyjaśnieniami  treści  SWZ  z  dnia  26  kwietnia  2021  r.  zamieszczonymi  na  stronie  internetowej
prowadzonego postępowania.

Ad.4 
Zgodnie z punktem 5 SWZ - szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie budowlanym, stwior i przedmiarze
robót – które stanowią załącznik do SWZ. 
W przypadku zapytań do treści  SWZ – opis przedmiotu zamówienia uzupełniają  odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego, które tym samym stanowią integralną cześć  SWZ. 

Ad.5 
Zamawiający  dysponuje  wszelkimi  wymaganymi  prawem  decyzjami  administracyjnymi  oraz  uzgodnieniami
niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

Ad.6 
Zgodnie  z  art.  222  ust..4  ustawy Pzp.  Zamawiający  przed  otwarciem ofert  udostępni  na stronie  internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ad.7 
Dokumentacja projektowa dołączone do SWZ opisuje przedmiot zamówienia. W projekcie opisano występujące 

kolizje: istniejącą podziemną sieć Taurona do zabezpieczenia oraz przebudowa kolidującej kanalizacji deszczowej

i sanitarnej. O innych kolizjach nie wiadomo zespołowi projektowemu, lecz nie można wykluczyć istnienia 
podziemnych sieci, obiektów lub urządzeń o których nie było informacji na dostępnych mapach geodezyjnych.

Ad. 8 
Zgodnie z punktem 5 SWZ - szczegółowy zakres robót jest ujęty w projekcie budowlanym, stwior i przedmiarze
robót – które stanowią załącznik do SWZ. 
W przypadku zapytań do treści  SWZ – opis przedmiotu zamówienia uzupełniają  odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego , które tym samym stanowią integralną część SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje: 

1. Dokumenty i oświadczenia dotyczące nawierzchni poliuretanowej, o których mowa w punkcie 2.1.1.
wyjaśnień  treści  SWZ  z  dnia  26  kwietnia  2021  r.  –  Wykonawca  składa  wraz  z  kosztorysem
ofertowym przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

2. W komunikacji przez miniPortal Wykonawca ma posługiwać się ID postępowania z miniPortalu,
który został wskazany na stronie 2 i powtórzony na stronie 6 SWZ. 

Przedmiotowe  wyjaśnienia  treści  SWZ,  stanowią  integralną  jej  część,   są  wiążące  dla  wszystkich
Wykonawców  i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert. 


