
Piotrków Tryb., 11.06.2019 r.

SPZ.271.18.2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

CZĘŚĆ I REMONT BOISKA Z POLIURETANU PRZY SP NR 3 
CZĘŚĆ II MODERNIZACJĘ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SP NR SP3

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści 
SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:
Zamawiający określił termin składania ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak 
w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. punkt informacyjny), 
nie później niż do dnia 18.06.2019 r. do godz. 09:00.
Informujemy, że przyjęta godzina składania ofert jest niefortunna ponieważ dostępne na rynku firmy 
kurierskie oferują jedynie dostarczenie przesyłek do godz. 9:00 ale w praktyce często występują 
małe opóźnienia, które dyskwalifikują udział w postepowaniu. Należy obiektywnie stwierdzić, że 
powyższe jest niezależne od wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę godziny 
składania ofert do godz. 11:00 w celu zapewnienia dostarczenia przesyłki kurierskiej na czas, a tym 
samy zmianę godziny otwarcia ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany:

 w ROZDZIALE XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej 
specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. punkt informacyjny), nie później niż do dnia 
18.06.2019 r. do godz. 11:00.
Pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się 
w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 
pokój nr 317, w dniu 18.06.2019 r. o godz. 12:00.
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 W ROZDZIALE IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: 
do dnia 18.06.2019 r.  do godz. 11:00 w wysokości:
CZĘŚĆ I – w wysokości 5.000,00 złotych.
CZĘŚĆ II – w wysokości 5.000,00 złotych

Pytanie 2:
W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji 
o orientacyjnej wartości zamówienia.
Odpowiedź:
Część I: 190 797,57 zł netto
Część II: 397 862,93 zł netto

Pytanie 3:
 W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest informacja, iż boisko poliuretanowe 
należy wykonać w kolorze ceglastym i zielonym. W związku z powyższym proszę o załączenie 
rysunku zwymiarowanego boiska w kolorze, bądź informację o podziale powierzchni 613,00 m2 
na kolory. Barwa nawierzchni ma wpływ na cenę.
Odpowiedź:
Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego należy wykonać w całości w kolorze ceglastym 
RAL 3016 (tak jak jest obecnie).

Pytanie 4:
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest informacja, iż na etapie składania ofert 
należy przedłożyć dokumenty określające parametry nawierzchni między innymi karta 
techniczna, badania, atest, aprobat i autoryzacja producenta. Natomiast nie ujęto tych 
wymagań w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym proszę 
o sprecyzowanie jakie dokumenty dostarczają Wykonawcy na etapie składania ofert.
Odpowiedź:
Kartę techniczną nawierzchni, badania, atesty, aprobaty i autoryzacja producenta 
nawierzchni należy przedstawić przed wbudowaniem do akceptacji inspektora 
nadzoru. Nie należy ich załączać do przetargu. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni 
roboczych dokona zatwierdzenia bądź odrzucenia zaproponowanych materiałów.

Pytanie 5:
W pozycjach 3 i 4 przedmiaru robót — MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SP 
NR obmiar jest taki sam i wynosi 74,400 natomiast są rożne jednostki miary ( 74,400 m3 i 74,400 
t). W związku z powyższym proszę o korektę ilości lub jednostki.
Odpowiedź:
Jednostki w kosztorysie wynikają z przyjętych pozycji kosztorysowych. W pozycji nr 3 
podano ilość materiału  w 74,4m3,  w pozycji nr 2 podano tonaż 74,4t materiału do załadunku 
– wynika to z przyjętych współczynników dla załadunku przyjęto współczynnik 1,0.  
Przypominamy, że wynagrodzenie jest ryczałtowe i oszacowanie ilości materiałów do 
wywiezienia i utylizacji należy po stronie profesjonalnego wykonawcy. W załączeniu 
archiwalny projekt boisk (zagospodarowanie terenu + przekrój przez nawierzchnie).

Pytanie 6:
W związku z zapisem w treści SIWZ — „Ponadto wykonawca zobowiązany będzie 
do przeprowadzenia niezbędnych prób i badań” — proszę o sprecyzowanie jakich prób i badań będzie 
wymagał Zamawiający. Są to informacje niezbędne do wykonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia podłoża 
po profilowaniu oraz pomiary geodezyjne przed wykonaniem nawierzchni (po profilowaniu) 
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i po jej wykonaniu w celu weryfikacji grubości nawierzchni. Siatka pomiarowa dla pomiarów 
geodezyjnych  5 x 5 m. 

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ. 

Adam Karzewnik

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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