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Zawiadomienie 

o wyjaśnieniach i zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

W związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
,,Zaprojektowanie i budowę torów rowerowych typu „pumptrack" i „mini pumptrack" 
przy ul. Mucharskiego w Lubartowie" prowadzonym w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art, 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 
Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

I. Wyjaśnienie treści SWZ: 
Pytanie nr 1: 
„Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów SWZ dotyczących terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia? 
Termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego jest niewykonalny. Sam 
proces projektowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyniesie ponad cztery 
miesiące, nie mówiąc o czasie niezbędnym do wykonania prac budowlanych. Kolejno należy 
wykonać: koncepcję, wymagane przez Zamawiającego konsultacje społeczne, mapę do celów 
projektowych (której zakres będzie znany dopiero po akceptacji koncepcji), projekt 
budowlany, projekt sieci elektroenergetycznej oraz uzgodnienie jej przebiegu na naradzie 
koordynacyjnej. Po wykonaniu wszystkich powyższych elementów można złożyć wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę, którego rozpatrywanie trwa 65 dni. Na prace budowlane 
związane z wykonaniem tak dużego toru jaki jest preferowany przez Zamawiającego, 
potrzebne będą kolejne dwa miesiące. 
W związku z powyższym sugerujemy zapis: 
,,8. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiotowe roboty zostaną zrealizowane w terminie: 210 dni od daty zawarcia umowy." 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia. 

Pytanie nr 2: 
,,Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) ,,§ 19 Część informacyjna programu funkcjonalno 
użytkowego obejmuje: ( ... ) 4) inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności ( ... ) b) wyniki badań gruntowo-wodnych". Niestety 
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w załączonym do zamówienia programie funkcjonalno-użytkowym brakuje tego typu 
informacji. W związku z tym, że wycena musi obejmować zaprojektowanie i wybudowanie 
toru pumptrack, należy w niej ująć również koszty ewentualnego odwodnienia oraz 
podbudowy toru, których nie da się przewidzieć nie znając warunków gruntowo-wodnych 
występujących na terenie planowanej inwestycji. Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej 
do dokumentów przetargowych w celu umożliwienia przygotowania oferty." 

Odpowiedź: 
W celu umożliwienia przygotowania oferty Zamawiający przekazuje, jako załącznik do 
niniejszego pisma, warunki gruntowo-wodne występujące na terenie planowanej inwestycji 
w formie opinii geotechnicznej. 

II. Zmiana treści SWZ: 
Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu poprzez dodanie 
załącznika do Programu Funkcjonalno-Użytkowego - opinii geotechnicznej, wskazanej 
w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy nr 2. 

Proszę o uwzględnienie w ofercie ww. wyjaśnień i zmiany treści SWZ. 

Załącznik: 
- opinia geotechniczna. B~tz 
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