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                                                                                         Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa 
 

Dotyczy: TPm-35/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. remont 
nawierzchni kortów tenisowych UMP przy domu studenckim „Karolek” przy ul. Rokietnickiej 5E 
 
W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284  
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 3: 
Zamawiający w SOPZ ptk 3.2. roboty remontowe podaje: "wykonanie warstwy poliuretanowej składającej się z 
mieszanki żywicy oraz granulatów gumowych SBR i EPDM grubości 300-500mm" - jako wieloletni wykonawca 
informuję, że nie ma nawierzchni o takiej grubości ( 30-50 cm??) Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie rodzaj 
nawierzchni należy wykonać i o jakiej grubości. Wszyscy producenci nawierzchni poliuretanowych podają różne 
rodzaje nawierzchni posiadających certyfikaty. Zaproponowana przez Zamawiającego w SOPZ nawierzchnia nie 
ma żadnych odnośników w takich dokumentach. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że nastąpił błąd w grubościach - miało być 3 - 5 cm. Rodzaj nawierzchni proponuje 
Wykonawca. 
Pytanie 4: 
Proszę o informację czy jest możliwość obejrzenia istniejących kortów w sobotę? 
Odpowiedź:  
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieobowiązkowej wizji lokalnej. W celu ustalenia dokładnego terminu 
wizji prosimy o kontakt z p. Robertem Kaźmierczakiem tel. 602-520-210. 
 
Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą 
w następujący sposób: 

1) jako termin składania ofert wskazuje się: 20.05.2022 r. godz.: 10:00, 
2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  20.05.2022 r. godz.: 11:00. 
3) jako termin związania ofertą wskazuje się 17.06.2022 r. 
 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis pkt 27 SWZ , który otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieobowiązkowej wizji lokalnej. W celu ustalenia dokładnego terminu 
wizji prosimy o kontakt z p. Robertem Kaźmierczakiem tel. 602-520-210”. 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 
je jako ważne i wiążące.                                                                                                       

Z poważaniem,  
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