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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez

Dyrektora – Kamila Kowala

42-500 Będzin, ul. Sportowa 4

REGON: 000329987  NIP 625-24-30-128

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe

terenu przy plaży miejskiej w Będzinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz

na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków

zamówienia:    

PYTANIE  1:  Czy  pielęgnacja  trawników  wchodzi  w  zakres  zamówienia?  Jeżeli  tak,  proszę

doprecyzować, co dokładnie ma być wykonywane oraz przez jaki czas.

ODPOWIEDŹ  1:  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  prowadzenie  pielęgnacji  trawników

w okresie do  6 miesięcy od daty odbioru robót. 

PYTANIE 2: Czy ogrodzenie panelowe ma być wykonane z podmurówką czy bez?

ODPOWIEDŹ  2:  Ogrodzenie  należy  wykonać  bez  podmurówki,  zgodnie  z  opisem

w dokumentacji projektowej, pkt.11., oraz załączoną kartą katalogową ogrodzenia. 

PYTANIE 3:  Proszę o dołączenie załącznika nr  5  zawierającym szczegółowy opis  przedmiotu

zamówienia. 

ODPOWIEDŹ 3: Załącznik nr 5 stanowi część SIWZ, str. 48
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PYTANIE 4: Proszę o dołączenie aktualnych zdjęć terenu. 

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający nie posiada zdjęć terenu. Zgodnie z zapisami w szczegółowym

opisie  przedmiotu  zamówienia  „zaleca  się  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  miejscach

wykonywanych robót celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania

oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nie

rozpoznania  lub  mylnego  rozpoznania  warunków  realizacji  zamówienia  i  stanu  miejsca

wykonywanych robót”. 

PYTANIE 5: Czy Zamawiający dopuszcza wykonawcę, który się wykaże jedną robotą budowlaną

o wartości min. 50 000 zł brutto, która w swoim zakresie obejmuje wykonanie pola do minigolfa.

Jest to nietypowe zadanie, które nie jest często spotykane w postępowaniach. 

ODPOWIEDŹ  5:  Zamawiający  nie  dokonuje  zmian  w  zakresie  warunków  udziału

w postępowaniu.

PYTANIE  6:  Proszę  o  doprecyzowania  zapisu  SIWZ,  rozdz.  XIII  odnośnie  ubezpieczenia

materiałów  oraz  urządzeń.  Czy  wykonawca  powinien  dokonać  ubezpieczenia  całego  placu

budowy?

ODPOWIEDŹ 6: Wykonawca winien dokonać ubezpieczeń wyłącznie w zakresie wskazanym

w pkt. XIII ppkt. 6 SIWZ, oraz  wzorem umowy § 7. 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Kamil Kowal
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