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Wyjaśnienie Nr l

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania
pn. "Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSIR
w Kole, przy ul. Sportowej 12".

Gmina Miejska Koło działając na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania na
które niniejszym odpowiadamy:

pytanie l
Duża część zadania ma być wykonana do 15 grudnia. Składanie ofert jest 6 listopada
a podpisanie umowy najwcześniej koło 20 listopada. Nierealne jest wykonanie prac
wskazanych w przedmiarze na ten rok. Czy ten zakres prac zostanie przeniesiony na przyszły
rok i będzie to zapisane w SIWZ jako jeden termin zakończenia prac w przyszłym roku
31.07.2018r?
Ad.l Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ("ORLIKI
LEKKOATLETYCZNE") Edycja 2017. W ramach umowy zawarte są zapisy dotyczące
wykorzystania części środków finansowych w roku 2017, na wniosek Zamawiającego,
w uzasadnionych przypadkach Minister może przesunąć pośredni termin wykorzystania
transzy środków. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma podstaw do wystąpienia
z takim wnioskiem. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających
wykonanie zakresu przewidzianego do wykonanie w 2017r. termin ich wykonania
zostanie przesunięty na 2018r.

pytanie nr 2
Przyznają Państwo punkty za okres gwarancji 10 lat. Nawierzchnia sportowa (sam natrysk jako
warstwa ścierająca ma krótszy okres użytkowania), tak jak i inne elementy ulegające zużyciu
w trakcie użytkowania. Co wchodzi w zakres gwarancji?
Ad.2 Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte zostały w § 10 projektu umowy
stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

pytanie nr 3
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Zabezpieczenie - gwarancja usunięcia wad i usterek obejmuje tylko okres rękojmi 60 miesięcy?
Ad.3 TAK

Pytanie nr 4
Czy obiekt będzie budowany na podstawie decyzji o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?
Ad,4 Obiekt będzie realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę -
Decyzja nr 189.2017 z dnia 27.04.2017r. wydana przez Starostę Kolskiego.

pytanie nr 5
Czy w kosztorysie może być podana jedna kwota jednostkowa za całą pozycję?
Ad.5 NIE. Wyceny kosztorysu należy dokonać zgodnie z zasadami sporządzania
kosztorysu w formie kalkulacji szczegółowej.
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