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Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.6.2021
Dot. postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego na „Budowa boiska do koszykówki, boiska
do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia
kula, piłkochwytów, utwardzenie terenu z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej wraz
z oświetleniem zlokalizowanym przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na
działce nr ewid. 9972/14
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą,
informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków
zamówienia.
W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi,
równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich
uczestników postępowania.
Pytanie 1
Po dokonaniu wizji lokalnej proszę o potwierdzenie iż w zakresie robót nie przwiduje się
wycinki drzew i krzewów.
Ad.1.Likwidacja zakrzaczenia oraz oczyszczenie terenu zostały ujęte w pozycji 1 kosztorysu
Pytanie 2
Prosimy o podanie rzędny wysokościowych projektowanych elementów.
Ad.2.Opracowane mapy zawierają rzędne i potrzebne parametry
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie iż w zakres prac nie wchodzi niwelacja terenu i prace ziemne.
Ad.3.Niwelacja terenu oraz prace towarzyszące przewidziane do wykonania znajdują się w pozycji
1.1- do 1.5 w kosztorysie.
Pytanie 4
Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących elementów pchniecia kula –koła wraz z
fundamentem, progu i rzutni?
Ad.4.Ilości niezbędne znajdują się w elemencie nr 10 przedmiaru robót
Pytanie 5
Proszę o jednoznaczne określenie projektowanego piłkochwyty-rozbieżne informacjie w opisie i
w części rysunkowej, przedmiarze robót?
Ad.5.Ilości niezbędne znajdują się w elemencie nr 8.4-8.5 przedmiaru robót
Pytanie 6
Brak w przedmiarze robót belki do odbicia w skoku w dal??
Ad.6.Należy zastosować belkę impregnowaną drewnianą, pozycję dot. belki dołożono do istniejącego
kosztorysu.
Pytanie 7
Proszę o jednoznaczne określenie projektowanej podbudowy, rozbieżne informacjie w opisie,
części rysunkowej i w przedmiarze robót?
Ad.7.Ilość podbudowy należy uwzględnić i wykonać zgodnie z istniejącym projektem oraz
skorygowanym przedmiarem
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Pytanie 8
Brak w przedmiarze robót zakresu odtworzenia nawierzchni po wykonaniu przyłacza
elektrycznego??
Ad.8. Rozwiązanie w elemencie nr 11.1 -11.5 skorygowanego przedmiaru
Pytanie 9
Proszę o jednoznaczne określenie projektowanego ogrodzenia-rozbieżne informacjie w opisie i w
części rysunkowej, przedmiarze robót?
Ad.9.Projektowane ogrodzenie
należy wykonać zgodnie z projektem oraz skorygowanym
przedmiarem
Pytanie 10
Projektowane odwodnienie liniowe jest dedykowane do bieżni okrężnej 400m. Ułożenie
odwodnienia nie jest możliwe przy mniejszym obwodzie. Prosimy o możliwość zastosowania
odwidnienia liniwego z rusztem z tworzywa sztucznego.
Ad.10. Odwodnienie należy wykonać zgodnie z projektem
Pytanie 11
Prosimy o wskaznie zakresu wykonania robót związaych z boiskiem trawiastym naturalnym.
Ad.11.Obsianie trawą boiska jest uwzględnione w pozycji 5.1 do 5.5 w kosztorysie.
W związku z dokonanymi zmianami w przedmiarze w miejscach, gdzie w dokumentacji
postępowania dotychczas było powołanie na „Załącznik nr 5 do SWZ- przedmiar robót” - należy
stosować „Załącznik nr 5 do SWZ- przedmiar robót” najbardziej aktualny tj. zawierający najpóźniej
dokonane zmiany przez Zamawiającego- na chwilę obecną załącznik do niniejszego pisma tj. plik o
nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ- przedmiar robót z dnia 19.05.2021r” .
W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami swz zmianie ulega termin
składania i otwarcia ofert na dzień 27.05.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie
ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godz. 11:00.
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 27.05.2021 r.
do godz. 10:00”
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.”
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.06.2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla
Wykonawców wiążące.
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