
                                                                                                                  Poznań, dnia 08.02.2019 r.

Nr: ZP.240.14.2019

                                      ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  I MODYFIKACJA  SIWZ

Dotyczy  postępowania  na:  Wykonanie  dokumentacji  projektowej  naprawczej  Stadionu
lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu.

Zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy   z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  
(t.j.  Dz.U. 2018. 1986), zwanej  dalej  ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w  
 w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:

1. Czy w ramach niniejszego zamówienia Projektant ma za zadanie wykonać badania stanu
amortyzacji i odkształcenia istniejącej nawierzchni, które to badania potwierdzą jakość
wbudowanego obecnie materiału a zostały wskazane w pkt.1 pisma Komisji Obiektów i Urządzeń
PZLA jako konieczne przed ubieganiem się o organizowanie oficjalnych zawodów?
Badania takie należy przeprowadzić w konkretnych warunkach atmosferycznych tj. m.in przy
temperaturze powyżej 10 stopni. W terminie 4 tygodni od podpisania umowy będzie trudno o taką
temperaturę powietrza a podjęcie właściwych decyzji odnośnie zakresu wymiany lub naprawy
nawierzchni powinno być oparte o wyniki tychże badań.

Ad.1  Projektant  ma  wykonać  badania  stanu  amortyzacji  i  odkształcenia  istniejącej
nawierzchni zgodnie z wymogami PZLA. 

2. Czy zamawiający decyduje się na zakres minimalny wskazany przez PZLA do naprawy
obiektu czy szerszy zakres prac. Jeśli szerszy to proszę o wskazanie konkretnych prac do
zakresu projektowego np. wymiana odwodnienia, wymiana nawierzchni, przebudowa zakoli,
prace remontowe na murawie.

Ad.  2  Dokumentacja  ma obejmować  tylko  wskazany  zakres  przez  PZLA  z  wyłączeniem
pomiarów geodezyjnych boiska. 

3. Jaką kategorię obiektu zakłada Zamawiający uzyskać po wykonaniu prac naprawczych? Do
kategorii III i wyższych niezbędne są obiekty rozgrzewkowe.

Ad. 3. Docelowo obiekt będzie dostosowywany do kat III w zakresie wskazanym przez PZLA
z wyłączeniem obiektów rozgrzewkowych. 
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Zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy   w/w ustawy  Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  SIWZ do
niniejszego postępowania poprzez dodanie w pkt 16 i  § 11 projektu umowy następującego zapisu:

Zamawiający   przewiduje  możliwość  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  w  przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie
przedmiotu  umowy  (np.  przeprowadzenie  prób  i  odwiertów),  w  szczególności:  jeśli  od  dnia
następującego po dniu zawarcia umowy, temperatura powietrza w najcieplejszym momencie dnia,
nie  przekroczy  10  ºC  .  Zmiana  terminu  możliwa  jest  tylko  o  taką  ilość  dni  jaka,  upłynęła  od
pierwszego dnia po zawarciu umowy, do dnia w którym temperatura powietrza w najcieplejszym
momencie dnia przekroczyła 10  ºC.
Wniosek o zmianę terminu wykonania zamówienia, wynikającą z warunków atmosferycznych, winien być
przedłożony  przez  Wykonawcę  pisemnie  wraz  ze  szczegółowym  uzasadnieniem  zmiany  oraz
potwierdzeniem temperatur przez najbliższą stację meteorologiczną. Ciężar dowodu konieczności
zmiany spoczywa na Wykonawcy;
Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy.  Wniosek winien być
złożony  przed  terminem  zakończenia  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  czasie  umożliwiającym
przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.

Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.02.2019 r na 13.02.2019 r, godziny 
pozostają bez zmian.

                                                                                                    p.o. Dyrektora 

                                                                                                    Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz
tel. 61 835 79 06
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