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Będzin, dnia 07.02.2013r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Terenowe urządzenia sportowe – budowa
z przebudową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Będzinie.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania
oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
PYTANIE 12: Po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o informację o sposobie rozwiązania problemu
dojazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu, dokumentacja projektowa nie zawiera żadnych
wskazań w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ 12: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia
we własnym zakresie dojazdu na teren budowy. Dojazd sprzętu ciężkiego należny
zorganizować od ul. Kruczkowskiego.
Wykonawca będzie naprawiał na bieżąco, na własny koszt, wszystkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu
pierwotnego po zakończeniu robót, obiektów, terenów przyległych i dróg dojazdowych, które
uległy uszkodzeniu w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz terenów i dróg
transportowych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i pozostałych parametrów technicznych.
PYTANIE 13: W przedstawionych przez Zamawiającego przedmiarach brak pozycji dotyczących
załadunku, wyładunku i wywozu urobku (ziemia, gruz) na wysypisko wraz z kosztami składowania
i utylizacji. Opis techniczny natomiast zawiera informacje o konieczności wykonania robót tego
rodzaju, brak podania ilości (objętości) materiałów do wywozu.
Wyjaśnienia te są niezbędne do prawidłowego ustalenia ceny ofertowej, która zgodnie z zapisami
SIWZ musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne.
ODPOWIEDŹ 13: Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty
należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją
projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
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zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie roboty jakie z technicznego punktu
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
Wszystkie roboty dotyczące załadunku, wyładunku i wywozu urobku (ziemia, gruz)
na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji należy ująć w kosztach pośrednich
robót podstawowych, których dotyczy, zgodnie z Tabelą rozliczeniową.
UWAGA !!! Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w części XIII dotyczącej terminu składania
ofert, która otrzymuje brzmienie:
XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miasta w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Biurze Zamówień Publicznych pok. Nr 115 lub drogą korespondencyjną (liczy
się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.115
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać
nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2013r. godz.9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w Sali 101 w dniu:
21.02.2013r. o godz. 10:00.
Pozostałe zapisy części XIII SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Józef Pilch
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