
 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 
w GIŻYCKU 

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5 
tel./fax (087) 4292753 

        
            

Giżycko, dn.13.08.2019 r. 

 

Ogłoszenie nr 580195-N-2019 z dnia 2019-07-31 

 

 

Wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. : „Remont pomostów pływających - wymiana wszystkich 

elementów drewnianych wraz z  towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.” 

 

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, informuje iż do w/w postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań  

z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści załącznika nr 1 

 

Pytanie 1: 

Dot. Załącznika nr 1, punkt 5, formularz ofertowy 

Zamawiający prosi wykonawcę o podanie ilości miesięcy gwarancji na folię basenową oraz jej montaż wraz 

z jej zgrzewaniem, o których nie ma wzmianki w SIWZ. 

Czy folia basenowa oraz montaż należy do przetargu i powinna zostać dołączona do kalkulacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż powyższy zapis nie powinien znaleźć się w załączniku i stanowi oczywistą 

pomyłkę pisarską. W związku z tym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 pkt 5 usuwając zapis: 

• „udzielamy, licząc od dnia odbioru końcowego, …………………-miesięcznej (wpisać ilość miesięcy: 

36 lub 72 lub 120) gwarancji na zastosowaną folię basenową i jej montaż wraz ze zgrzewaniem,” 

 

Pytanie 2: 

Wszystkie elementy zdemontowane tj. knaga cumownicza, drabinki ratownicze, postumenty zasilające, 

znaki informacyjne oraz stojaki na koła ratunkowe mają zostać zamontowane w takim stanie jakim zostały 

zdemontowane, czy podlegają one wymianie na nowe (nie mowa to o rolkach prowadnic oraz trapów, które 

zostają wymienione na nowe)? 

 



 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje iż elementy wymienione w pytaniu nie podlegają wymianie i zostają zamontowane 

ponownie w takim samym stanie w jakim były zdemontowane. Tak jak zauważył pytający, nie mowa tu 

o rolkach prowadnic oraz trapów, które zostają wymienione na nowe.  

 

Miejsce oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie. 
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