L.dz. DZP.231.16.2020/10

Opole, dnia 26.01.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na „Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu
Lekkoatletycznego

w

Opolu

w

ramach

zadania

pn.:

„Miejski

Stadion

Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami,
rzutniami i skoczniami”, nr sprawy: DZP.231.16.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej pzp) odpowiada na pytanie, jakie
wpłynęło od Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej SIWZ) oraz na podst. art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1:
W odniesieniu do zmian z 20.01.2021 roku, prosimy odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest
naprawa podbudowy betonowej / beton asfaltowy bieżni?
Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i STWiOR o ten dodatkowy zakres robót
budowlanych .
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane
za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zawarcia w cenie oferty kosztu naprawy podbudowy bieżni w ilości 1251 m2
zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą zerwania nawierzchni bieżni poliuretanowej do stanu wg
wytycznych PZLA.
Powyższe jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby w trakcie robót nastąpiła konieczność wykonania
naprawy podbudowy bieżni. W przypadku braku takiej konieczności zastosowane zostaną odpowiednie
zapisy umowy dotyczące robót zaniechanych.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp modyfikuje
- § 3 ust. 4 wzoru umowy (załącznik r 2 do SIWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

4.

Na pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zaniechać wykonania części

robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (dalej: „roboty zaniechane”), o ile jest to zgodne z
prawem budowlanym, a zaniechane roboty nie doprowadzą do obniżenia jakości, estetyki,
funkcjonalności oraz eksploatacji budowli, o której mowa § 2 Umowy. Wartość robót zaniechanych
będzie ustalona w oparciu o ceny podane w kosztorysie poglądowym Wykonawcy, o którym mowa

w § 6 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz ust. 4 lit. b) Umowy albo wartości nakładów rzeczowych (KNR)
i Sekocenbud na dzień podpisania umowy w przypadku braku możliwości jednostkowego ustalenia
wartości w oparciu o ofertę Wykonawcy.

W związku z powyższymi odpowiedziami i zmianami, Zamawiający modyfikuje także SIWZ poprzez
zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

- punkt 1 i 4 rozdziału XI SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Barlickiego 13 do dnia 01.02.2021 r., do
godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 01.02.2021 r., o godzinie 11:00.

Załącznikami do niniejszego pisma są:
- zmieniony wzór umowy DZP.231.16.2020 (załącznik nr 2 do SIWZ);

Wszystkie powyższe zmiany i załączniki stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przy
składaniu oferty.
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