
         Grójec, dn. 02.02.2018r 

WI.271.8.2018.GM-4 

 

 

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 

Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Modernizacja  boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu.” 

 

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI   

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, jako parametry trawy syntetycznej, wskazał 
minimalne wymagania jakich żąda i dopuści do przetargu trawę syntetyczną o lepszych 
(wyższych) parametrach.  
 

Zamawiający określił minimalne parametry techniczne układanych nawierzchni. 

Oczywiście materiały o wyższych parametrach  spełnią oczekiwania zamawiającego. 

 

2. W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie 

informacji o wartości przeznaczonego budżetu brutto.  

 

Zamawiający nie ma takiego obowiązku i tego nie praktykuje. Jednocześnie 

informujemy, że w dniu, w którym odbędzie się przetarg, bezpośrednio przed otwarciem 

ofert podana zostanie informacja o wysokości środków jakie Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

3. Wnosimy o podanie właściwej daty wykonania robót objętych zamówieniem: str. 1 siwz 

podaje: termin wykonania zamówienia 31.10. 2019r ,str. 5 siwz podaje: wykonawca 

obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31.10.2018r 

W form. oferty podano: w terminie: do 28.12.2018 roku. 

We wzorze umowy: od 15.06.2018r. do 31.07.2019r. 

 

Zamawiający podaje prawidłowe brzmienie:  termin wykonania zamówienia: od 

15.06.2018 r do 31.07.2019 r. Stosowne zmiany wprowadzono  w SIWZ. 

 

4. Zamawiający Wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia 
na wezwanie wykazu osób. W wykazie tym w kolumnie 4 Zamawiający wymaga wskazania 
dla każdego z czterech kierowników "ilości prowadzonych w ostatnich 5 latach budów, ze 
wskazaniem miejsca i terminu realizacji".  
Informacje te nie są potrzebne dla potwierdzenia przez Wykonawców  spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, są to informacje zbędne i wymaganie ich nie jest zasadne. Wobec 
żądania informacji zbędnych wnosimy o zmianę nagłówka kolumny 4-tej, i wymaganie w niej 
np. wskazania dla poszczególnych kierowników doświadczenia zawodowego określonego w 
latach. 



Zamawiający podziela potrzebę wprowadzenia proponowanej zmiany, co skutkuje  

wprowadzeniem korekty w SIWZ w tym zakresie. 
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