
OSiR.DZ.26.3.2019              Będzin, dnia 23.08.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez

Zastępcę Dyrektora – Kamila Kowala

42-500 Będzin, ul. Sportowa 4

REGON: 000329987  NIP 625-24-30-128

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej

i małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytanie oraz

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

zamówienia:    

PYTANIE 1: Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie: 

- w przedmiarze robót (poz.22) oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest  zapis

o nasadzeniach zieleni. Przedmiar robót podaje nasadzenie 33 szt. krzewów zgodnie z projektem.

Jaki  rodzaj  krzewów  ma  wycenić  Wykonawca?  Projekt  techniczny  nie  podaje  ani  rodzaju

ani parametrów krzewów.

ODPOWIEDŹ 2:  Rodzaj  krzewów do nasadzeń:

25  szt.  -  Robinia  akacjowa,  szczepiona  na  pniu,  kulista,  dorastająca  do  max.  4  m

(np. „Umbraculifera”), 2 szt. - krzewuszka (np. „Tango”), 2 szt. - tawuła (np. Tawuła biała),

2  szt.  hortensja  (np.  „Grandiflora”),  2  szt.  -  pęcherznica  kalinolistna  (np.  „Diablo”).

Dokładne miejsce nasadzeń zostanie ustalone między Zamawiającym, a Wykonawcą w trakcie

trwania inwestycji.
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UWAGA!!!

Zamawiający  dokonuje  zmiany  części  XII  Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia,

która otrzymuje brzmienie:

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę  w  zamkniętym  opakowaniu  należy  złożyć  w  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Będzinie,

ul.  Sportowa  4  w  Sekretariacie  (Parter)  lub  drogą  korespondencyjną  (liczy  się  data  wpływu)

na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

42-500 Będzin ul. Sportowa 4

Opakowanie   oferty   należy   opisać  w sposób  umożliwiający  korespondencję oraz  opisać

nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2019 r. godz. 9:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Centrum Sportowo Konferencyjnym Sportowa Dolina  

przy  ul.  Sportowej 4a w Sali Centralnej (I piętro) w dniu: 29.08.2019 r. o godz. 10:00.

Pozostałe zapisy części XII SIWZ pozostają bez zmian.

      Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Kamil Kowal
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