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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
nad Jeziorem Swarzędzkim – ETAP II”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.
Zapytanie
W  opisie  technicznym  mowa  jest  o  projekcie  architektonicznym  na  pomost  drewniany  i  ławki. 
Zamawiający  nie  zamieścił  na  stronie  internetowej  odpowiedniego  opracowania  oraz  nie  uwzględnił 
odpowiednich pozycji w przedmiarze robot. Jeżeli Zamawiający posiada już odpowiednie opracowanie to 
prosimy o jego zamieszczenie na stronie internatowej. Jeżeli opracowanie będzie dopiero wykonywane to 
kto będzie się zajmował opracowaniem i odpowiednimi uzgodnieniami: Zamawiający czy Wykonawca? Czy 
ewentualne wykonanie odpowiedniego opracowania w terminie późniejszym nie będzie miało wpływu na 
termin realizacji zadania?
Odpowiedź
Nawiązując do zapytania informujemy, że w/w zamówienie obejmuje wykonanie pomostu drewnianego. 
Wobec powyższego zamieszczamy dokumentacje techniczną jego wykonania wraz przedmiarem robót 
(kosztorysem  ofertowym  -  ślepym).  Zamawiający  odstępuje  w  ramach  niniejszego  zamówienia  od 
realizacji elementów małej architektury oraz placu zabaw.

Ponadto  zamawiający  –  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  - 
zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – 
Rozdział 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodaje się w treści SIWZ tekst podany kursywą:
„(...)  Zamówienie  obejmuje:  budowę  alei  spacerowej  ze  ścieżką  rowerową  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – ETAP II.
•budowa nawierzchni alei spacerowej ze ścieżką rowerową z odwodnieniem,
•budowa mostku drewnianego,
•budowa oświetlenia   
zgodnie z projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót (...),
oraz dodaje się zapis:
„Uwaga !:
w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z ułożeniem rury polietylenowej osłonowej RHDPE  
Ø  40  mm,  dla  potrzeb  sieci  monitoringu  gminnego.  Długość  rury  zgodna  z  długością  kabla 
energetycznego dla potrzeb oświetlenia parkowego”,
Ponadto: „Dodaje się nowy numer według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45.22.11.13-7 - Roboty  
budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych.
Pozostałe zapisy bez zmian.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości 
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych zgodnie z art. 12a ustawy 

Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 17 . 12 . 2012r. do 
godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  17 . 12 . 2012r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

Załączniki:
Dokumentacja techniczna mostku, kosztorys ofertowy (przedmiarowy), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na budowę 
oświetlenia .


