
        Grodziec, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

IP.271.1.2.2020 

 

Gmina Grodziec 

………………………. 

/Zamawiający/ 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa otwartych stref 

aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki”. 

W odpowiedzi do zapytania z dnia 27.03.2020 r. do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o informację, czy w ramach zadania wymagana jest obsługa geodezyjna i nadzór kierownika 

budowy?  

 

Odpowiedź:  

Tak. Ustanowienie Kierownika budowy wynika z zapisów punktu 3. Uwagi ogólne dotyczące 

realizacji robót Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 

załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. W Informacjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

stanowiących odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do SIWZ w punkcie 7 Uwagi i zalecenia wskazany jest 

wymóg wytyczenia obiektów budowlanych oraz ich inwentaryzacja przez służbę geodezyjną. 

W załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy dopisuje się w § 4 pkt. 1 ppkt. 9:  

„9. Zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań geodezyjno- 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w tym zakresie oraz przekazania najpóźniej w dniu 

podpisania protokołu, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej” 

 

W odpowiedzi do zapytania z dnia 30.03.2020 r. do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podwójnego stołu do szachów przedstawionego w dołączonej 

karcie katalogowej. Stół jest stalowy, galwanizowany, malowany podwójnie proszkowo w kolorystyce 

urządzeń. Zmiana ta nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność stołu, a więc spełnia warunek 

równoważności. Rozwiązanie to nie stanowi również zmiany dokumentacji projektowej. 

  

Odpowiedź:  

Urządzenie musi spełniać wymagania SIWZ, Zamawiający wymaga, aby urządzenie Zestaw szachowy 

zawierało perforację w kształcie planszy do gry w szachy oraz chińczyka, stół wraz z dwoma ławkami. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga, by do oferty dołączyć karty katalogowe urządzeń i certyfikaty? 

 

Odpowiedź:  

Nie. Zapis: Dostarczenie kart technicznych urządzeń oraz certyfikatów wymagane nie później niż w 

wyznaczonym terminie składania ofert zawarty w Projektach budowlanych stanowiących odpowiednio 



załącznik nr 6 i 7 do SIWZ należy rozumieć zgodnie z zapisem punktu 12.3.2) SIWZ, tj. przedłożyć 

dopiero na wezwanie Zamawiającego do ich złożenia. 

 

W odpowiedzi do zapytania z dnia 31.03.2020 r. do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą podania informacji jaka jest kwota, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizacje zadania podanego w temacie. 

  

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Pytanie 2: 

W projekcie budowlanym na „Budowę OSA w m. Królików” pkt 3 Plac zabaw- ogrodzenie, widnieje 

zapis, że teren całego przedsięwzięcia ma być ogrodzona siatką. Natomiast przedmiar robót pkt 4.5 

ppkt 49 wskazuje na ogrodzenie z siatki w ramach stalowych. Są to dwa różne typy ogrodzenia. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku projektu i przedmiaru na budowę OSA w Łagiewnikach. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź:  

W przedmiarze przy pozycji ogrodzenie, brama jest wpisana: uwaga „analogia”. Ogrodzenie powinny 

być wykonane zgodnie z projektem i STWIORB. Jest to standard wymagany. Wykonawca może 

zaoferować rozwiązania korzystniejsze dla Inwestora. 

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wprowadza w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia następująca zmianę:  

 

PUNKT 20. 1 SIWZ (w zakresie terminu składanych ofert)  

BYŁO  

Oferty należy złożyć do dnia: 03.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat) 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 

JEST  

 

Oferty należy złożyć do dnia: 07.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Grodziec (Sekretariat) 

ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 

 

PUNKT 20.3 SIWZ (w zakresie opisu składanych ofert)  

BYŁO  

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

„Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki”. 

Nie otwierać przed 03.04.2020 r. godz. 10:30. 

 

 

 

 



JEST  

Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczone w sposób następujący:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

„Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki”. 

Nie otwierać przed 07.04.2020 r. godz. 10:30. 

 

PUNKT 20.6 SIWZ (w zakresie terminu otwarcia ofert)  

BYŁO:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, Sala Ślubów.  

JEST:  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.04.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, Sala Ślubów.  

 

 

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ                   

i będą wiążące przy składaniu ofert.  

 

 

Wójt Gminy Grodziec 

 

  /-/ Mariusz Woźniak 


