
                                                                                                Poznań, dnia 29 lipca 2016 r.

DT.5.212.36.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  MModernizacja  bieżni  poliuretanowej  wodernizacja  bieżni  poliuretanowej  w
Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIE:

1. „Opis prokektu – punkt 5.1 oraz 6.6 mówi o remoncie odwodnienia liniowego w zakolach bieżni
– 175 mb.- przedmiar  robót nie zawiera tego zakresu – prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma
uwzględnić  w/w  roboty  łącznie   z  demontażem  starych  koryt  i  montażem  nowych  na  ławie
betonowej?”

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Wykonawca nie ma uwzględniać w ofercie remontu odwodnienia liniowego w zakolach
bieżni. 

Działając  na  podstawie  z  art.  38  ust.  4  w/w  ustawy,  Zamawiający  dokonuje  następującej
modyfikacji siwz :
 
Z  dokumentacji  technicznej  i  postępowania  wyłącza się prace  remontowe (demontaż  i  montaż
związane z tym prace oraz dostarczenie materiałów) dotyczące odwodnienia liniowego.

było:

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
02.08.2016 r.    do godz. 11:00

jest
Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
04.08.2016 r.    do godz. 11:00

było:
 Oferty należy składać do dnia    02.08.2016 r. d  o godziny 11.00     w sekretariacie Zamawiającego, III
piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.



jest: 
 Oferty należy składać do dnia  04.08.2016 r. d  o godziny 11.00     w sekretariacie Zamawiającego,
III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

było:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu    02.08.2016 r.        o godz. 11.15   w salce konferencyjnej w siedzibie
zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jest
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  04.08.2016 r.  o godz. 11.15   w   salce konferencyjnej w
siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

                                                                                                

                                                                                       Z-ca Kierownika Działu 
                                                                                       Technicznego

                                                                                       Małgorzata Górska

          

                                                                                            
                                                                                                 

                                                                                              


