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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

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

MODERNIZACJĘ BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BUDOWĘ SKOCZNI
DO SKOKU W DAL, PRZEBUDOWĘ BOISKA Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ NA BOISKO
WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ, BUDOWĘ PLACU
REKREACYJNO – SPORTOWEGO, BUDOWĘ PIŁKOCHWYTÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ 3 PUNKTÓW OŚWIETLENIA, BUDOWĘ
ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SZMIDTA W CELU ODWODNIENIA TERENU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY SZMIDTA 3.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Zamawiający podaje wymagania dot. zdolności zawodowej w zakresie kierownika budowy:
 kierownika budowy, posiadającego: uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 kierowników robót posiadającego/ych uprawnienia bez ograniczeń w poszczególnych

branżach;
Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma 
konieczności zatrudniania kierowników budowy ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.
Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającym 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz z kierownikami budowy posiadającymi 
uprawnienia w poszczególnych branżach (lub im odpowiadające) nie posiadające klauzuli „bez 
ograniczeń”.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie uprawnień kierownika budowy posiadających 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników posiadających uprawnienia 
w poszczególnych branżach (lub im odpowiadające) bez sformułowania „bez ograniczeń” pod 
warunkiem posiadania doświadczenia w kierowaniu budowami na budowę lub przebudowę 
zewnętrznych obiektów sportowych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy z ograniczonymi uprawnieniami.

Pytanie 2:
Zamawiający określił 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
20 grudnia 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.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmianę godziny składania ofert nie później niż do dnia 
20 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 11:00.

Pytanie 3:
Proszę o podanie jaką kwotę zamierza Zamawiający przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie.
Odpowiedź:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
1.094.992,50 zł brutto.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w:
 ROZDZIALE V  pkt 3 ppkt 2 tiret drugi i odpowiednio ROZDZIALE VII pkt 4 ppkt 2 

tiret drugi,
 ROZDZIALE XII pkt 1 i 3.
 

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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