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                 Rudnik nad Sanem, dnia 22.11.2022 r. 

 
GMINA I MIASTO  

Rudnik nad Sanem 

ul. Rynek 40 

37-420 Rudnik nad Sanem 

NIP: 6020008858, REGON:830409465 

ZPF.271.34.1.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I) 

 

 

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości 

negocjacji  na  

„Przebudowę stadionu MOSiR w Rudniku nad Sanem” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Wykonawca nr 1: 

 

Pytanie 1:  

W dokumentacji brakuje projektu instalacji sanitarnej (profilów kanalizacji deszczowej, instalacji 

wodociągowej) 

W pozycji 109 jest dostawa i montaż w pełni wyposażonej studni – jakie ma być wyposażenie? 

Czy zbiornik rozsączający wchodzi w zakres zadania? 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia rysunki profili instalacji oraz wyposażenie komór. Zbiornik rozsączający należy 

ująć w wycenie. – Część 5 Dokumentacja projektowa po Wyjaśnieniach SWZ (I). 

Pytanie 2:  

Pozycja 26 przedmiaru branża budowlana – proszę o podanie składu mieszanki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że skład mieszanki został określony w Specyfikacji Technicznej. 

Pytanie 3: 

Czy płyty betonowe ażurowe wypełnione humusem i obsiane trawą wchodzą w zakres zamówienia? Czy 

bieżnia wchodzi w zakres zamówienia? Czy schody z kostki betonowej wchodzą w zakres zamówienia? 

Jeżeli nie to proszę potwierdzić, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy do wyceny 

prac. Zakres prac obejmuje montaż płyt ażurowych i obsianie ich trawą. Schody betonowe wchodzą                 

w zakres zamówienia. Budowa bieżni nie jest elementem zamówienia. 

Pytanie 4: 

Proszę jeszcze o określenie rodzaju i koloru kostki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić kolorową kostkę bez fazową o szerokości ok. 14 cm. 

Szczegółowy kolor będzie ustalony na etapie realizacji inwestycji. 

 

Wykonawca nr 2: 

Pytanie 1: 

Proszę o udostępnienie dokumentacji o zakres robót sanitarnych w przedmiarze brak szczegółowych 

rozwiązań technologicznych dotyczących zbiornika rozsączającego, studni kanalizacji deszczowej, co 

uniemożliwia prawidłową wycenę robót 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację – Część 5 Dokumentacja projektowa po Wyjaśnieniach 

SWZ (I). 

 Pytanie 2: 

Proszę o uszczegółowienie wyposażenia elementów studni SN (Projektowana studnia na potrzeby 

nawadniania) oraz komory wodomierzowej KW 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację – Część 5 Dokumentacja projektowa po Wyjaśnieniach 

SWZ (I). 

Pytanie 3: 

Proszę o informację czy nawierzchnię boiska (warstwę wegetacyjna) należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

normy DIN18035-4 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nawierzchnię boiska (warstwę wegetacyjną) należy wykonać zgodnie z normą 

DIN 18035-4. 

A. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ              

i będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

 

B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 

1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści Załącznika Część 5 – Dokumentacja projektowa. 
 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym 

samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale § 12 SWZ:   

w § 12 ust. 1 SWZ przed zmianą jest: 
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      Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godz. 10:00. 

 

w § 12 ust. 1 SWZ po zmianie jest: 
  

       Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00. 

w § 12 ust. 3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. o godz. 10:15 za pomocą aplikacji 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 

w § 12 ust. 3 SWZ po zmianie jest: 
 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. o godz. 10:15 za pomocą aplikacji 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu wpłacenia wadium, a mianowicie: 

w § 9 ust. 2 SWZ przed zmianą jest: 
 

       Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-11-24 do godz. 10:00. 

w § 9 ust. 2 SWZ po zmianie jest: 
 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-11-28 do godz. 10:00. 

 

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2022/BZP 00432408/01 z dnia 9.11.2022 r. 

 

F. W załączeniu: 

1) Zmiana ogłoszenia opublikowana dnia 22.11.2022 r. o numerze 2022/BZP 00451068/01. 

2) Zaktualizowana dokumentacja projektowa – Część 5 Dokumentacja projektowa do SWZ po 

Wyjaśnieniu SWZ (I). 
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