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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 przy
ul. Młyńskiej”
Numer postępowania ZP.271.3.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśniam treść
zapytań, które wpłynęły 24 maja 2022 roku.

Pytanie 1
Prosimy o doprecyzowanie kryterium oceny ofert - terminu realizacji. Zamawiający określił
w SWZ maksymalny termin tj. 120 dni od dnia zawarcia umowy, a jaki jest minimalny termin
realizacji?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający w SWZ wskazuje wyłącznie maksymalny akceptowalny termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego. W przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie określa minimalnego termin wykonania przedmiotu umowy,
który będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularzu ofertowym terminu wykonania przedmiotu
umowy, który w jego ocenie jest wystarczający do realizacji zadania zgodnie z dokumentacją
postępowania.
Pytanie 2
Przedmiar nie uwzględnia folii pod podbudowę betonową pod rozbieg do skoku w dal.
Prosimy o korektę.
Odpowiedź na pytanie
Zgodnie z zapisami SWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do
sporządzenia oferty.

Pytanie 3
Warstwa żwiru 2-8 mm w piaskownicy wynosi 15 cm- prosimy o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź na pytanie
Zgodnie z zapisami SWZ załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do
sporządzenia oferty.
Pytanie 4
Zgodnie z opinią geotechniczną należy usunąć grunt do głębokości min. 80 ppt. Wg projektu
należy usunąć grunt do głębokości 47 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź na pytanie
Zgodnie z zapisami Dokumentacji badań podłoża gruntowego dział VI punkt 3 i 4
sporządzający ww. opracowania zalecił wymianę gruntów nasypowych do poziomu 0,8 m
pozostawiając decyzję o zakresie ich ewentualnej wymiany oraz sposobie wykonania
podbudowy bieżni projektantowi.
W związku z powyższym obowiązujące są zapisy punktów 1.9 i 2.2.3 opisu technicznego
Projektu Wykonawczego dotyczące przeprowadzenia prac ziemnych pod bieżnię,
przygotowania podłoża gruntowego oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bieżni.
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