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                 Rudnik nad Sanem, dnia 24.11.2022 r. 

 
GMINA I MIASTO  

Rudnik nad Sanem 

ul. Rynek 40 

37-420 Rudnik nad Sanem 

NIP: 6020008858, REGON:830409465 

ZPF.271.34.2.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II) 

 

 

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:  

Proszę o określenie typu i koloru kostki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że trzeba zastosować kostkę typu Pantenon. Szczegółowy kolor będzie ustalony na 

etapie realizacji inwestycji. 

Pytanie 2:  

Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x6 cm. Chyba, że zamawiający 

dopuszcza modyfikowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny dla Wykonawcy, prace należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją. Powierzchnia płyt betonowych ażurowych do wykonania została podana w dokumentacji  

technicznej. 

Pytanie 3: 

W przedmiarze robót jest dokładnie wyszczególnione ogrodzenie wys., 1,20 m, na projekcie jest zaznaczona wys. 

2,0 m. Jaką wysokość ogrodzenia należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie 105 mb ogrodzenia o wysokości             

1,20 m oraz 5 furtek wejściowych o szerokości 1,20 m i wysokości 1,2 m oraz budowę piłkochwytu w 

technologii hybrydowej o długości 55 mb i wysokości 8 m, wykonanie piłkochwytu: do wysokości 2 m panel 
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stalowy - 2x pręt poziomy o  grubości 8 mm, 1x pręt pionowy o grubości 6 mm, powyżej siatka 

polipropylenowa o grubości  splotu min. 5 mm, oczko 10x10 cm. 

Pytanie 4: 

W przedmiarze robót poz. 62 i 63 jest powtórzona dwa razy to samo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić tylko jedną pozycję z przedmiaru. 

 

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

i będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

B. 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: 
  

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

 

w § 12 ust. 1 SWZ po zmianie jest: 
  

       Oferty należy złożyć w terminie do dnia 1.12.2022 r. do godz. 10:00. 

w § 12 ust. 3 SWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2022 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 1.12.2022 r. o godz. 10:15 za pomocą aplikacji 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. 

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

w § 9 ust. 2 SWZ przed zmianą jest: 
 

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

w § 9 ust. 2 SWZ po zmianie jest: 
 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2022-12-01 do godz. 10:00. 

 

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

2022/BZP 00457693/01 z dnia 24.11.2022 r. 

 

E. W załączeniu: 

1) Zmiana ogłoszenia opublikowana dnia 24.11.2022 r. o numerze 2022/BZP 00457693/01. 
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