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Kędzierzyn-Koźle, dnia 20.09.2019r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa
boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi – etap I w Kędzierzynie-Koźlu.
I

Zamawiający działając na podstawie art. 38 art. ust. 1, 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na
pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.09.2019r., oraz dokonuje
modyfikacji SIWZ, która wymaga przedłużenia terminu składania ofert, w poniżej określonym zakresie:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na boisko na oś. Rogi, proszę o odpowiedź na pytanie:
1)
Z projektu wynika, iż boisko poliuretanowe ma wymiary: 19,1m x 32,1m, co daje powierzchnię
613,11 m2. Natomiast w IDW, OPZ i przedmiarze mowa jest o powierzchni boiska 425 m2 w związku z
obmiarem obrzeży: 28,1m x 15,1m.
Proszę o informację, czy rzeczywiście boisko ma mieć powierzchnię 425 m2, co oznaczałoby brak stref
bezpieczeństwa?
2) W przypadku gdy powierzchnia ma mieć powierzchnię zgodną z projektem, obejmującą strefy
bezpieczeństwa, tj. 613,11 m2 proszę o korektę IDW, OPZ itd., jak również całego działu nr 1 – przedmiaru
robót, który w tym momencie staje się dezinformujący, zamiast – pomocniczy..
Odpowiedź 1:
Ad. 1) i 2) Nawierzchnia poliuretanowa boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa winna mieć wymiar 19,1m x
32,1m = 613,11 m2.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:
1

Cz. I SIWZ- IDW pkt. 3. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -pkt. A.1.1) tabeli- poprzez:

–

skreślenie dotychczasowej treści:

„1) Boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykówki 15x28m i siatkówki 9x18m) – nawierzchnia
poliuretan natryskowy,
Powierzchnia boiska poliuretanowego 425,0m2”

–

i zastąpienie następującą treścią:

„1) Boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykówki 15x28m i siatkówki 9x18m) – nawierzchnia poliuretan
natryskowy,
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Nawierzchnia poliuretanowa boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa ma mieć wymiar 19,1m
x 32,1m = 613,11 m2.”
Z uwagi na powyższą zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowane pliki:
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PRZEDMIAR-BOISKO(AKTUALIZACJA)20.19.2019
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III_SIWZ_OPZ_Budowa boiska(AKTUALIZACJA-20.19.19)
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II_SIWZ_IPU_Budowa boiska(AKTUALIZACJA20.19.19)

Zamawiający podkreśla, iż załączony przedmiar robót ma nadal charakter pomocniczy.
II

Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4, 4a w zw. z art. 12a ust.2 w zw. 12a ust.1 ustawy Pzp ze
względu na zmiany treści SIWZ prowadzące do istotnej zmiany treści ogłoszenia, przesuwa termin określony
w SIWZ:
Składania ofert z dnia 03.10.2019r. godz. 12:00 na dzień 04.10.2019r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 03.10.2019r. godz. 12:15 na dzień 04.10.2019r. godz. 12:15.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-10-04 do godz. 12:00.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany,
jako stanowiące integralną część SIWZ.

Ponadto Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie nr 540198974-N-2019 z dnia 20.09.2019r.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi
oraz zmiany, jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko
Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez
umieszczenie na stronie internetowej.
Daniel Bul
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
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