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Zielona Góra, 21.05.2014 r. 

Nr Sprawy: A.2300.4.2014 
 

          Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa hali 

lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury 

technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze”. 

 

 

           Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez: 

 

1) dodanie nw. treści do załącznika nr 11 do SIWZ w dokumencie o nazwie: „1407 62_proj arch-

bud” w pkt 3 „Projekt architektoniczny” w ppkt. 3.4 „Przeznaczenie, program użytkowy, 

rozwiązania funkcjonalne” w podtytule: „Rozwiązania funkcjonalne” w podpunkcie o nazwie „w 

hali przewiduje się także bieżnię do skoku o tyczce i skoku wzwyż (…)”: 

 

 „Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż wraz z wyposażeniem, certyfikowany (IAAF 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), spełniający normę: PN – 

EN 12503-2 - szt. 1 

 Zeskok wyczynowy do skoku o tyczce wraz z wyposażeniem, certyfikowany (IAAF 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), spełniający normę: PN – 

EN 12503-2 – szt.1 

Montowane urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa określone 

w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz państwowych 

przepisach dotyczących bezpieczeństwa. 

Zaproponowane wyposażenie wymaga akceptacji Zamawiającego”. 

 

2) zmianę treści załącznika nr 11 do SIWZ w dokumencie o nazwie: „1407 62_proj arch-bud” w pkt 

3 „Projekt architektoniczny” w ppkt. 3.13 „Zestawienie pomieszczeń, wykończenie powierzchni” 

(tabela) w pozycji 0.15:  

było: 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa 

pomieszczenia 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 
Posadzka Sufit Ściany 

0.15 Magazyn 19,94 P.00.07 Typ D Typ W1 

 

jest: 

Nr 

pomieszczenia 

Nazwa 

pomieszczenia 

Powierzchnia 

użytkowa [m2] 
Posadzka Sufit Ściany 

0.15 Magazyn 29,94 P.00.07 Typ D Typ W1 
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oraz 

zmianę treści  załącznika nr 11 do SIWZ w pkt 9 „Spis rysunków”, rysunek nr 34A 00001 „Rzut 

przyziemia” w tabeli „Zestawienie powierzchni użytkowej” w poz. 0.15:  

było: 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

0.15 Magazyn hali lekkoatletycznej 19,94 

 

jest: 

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

0.15 Magazyn hali lekkoatletycznej 29,94 

 

3) dodanie pkt 6) w pkt. 3.2.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„6) wycinka i wykarczowanie drzew. (Wycinka i wykarczowanie drzew leży po stronie 

Wykonawcy. Koszty administracyjne wycinki po stronie Zamawiającego. Materiał stanowi 

własność Zamawiającego. Materiał należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Do wycinki i wykarczowania przewidziano ~150 drzew o obwodzie średnim ~80 cm (10 brzóz, 

140 sosen)”. 

4) uzupełnienie  Załącznika nr 12 do SIWZ w poz. „2014 04 15_EC pismo1” o nowy dokument 

o nazwie: „2014 05 19_warunki i wymagana” oraz o treść: „Projekt i wykonanie węzła cieplnego 

leży po stronie Elektrociepłowni. Wykonanie pozostałej części instalacji w zakresie Wykonawcy. 

Rozdzielacze w zakresie Wykonawcy, za rozdzielaczami instalacja EC”. 

 

5) dodanie punktu 4 w Załączniku nr 8 do SIWZ w § 3 który otrzymuje brzmienie:  

„4. Dokumenty tworzące zadanie do wykonania mają być traktowane jako wzajemnie 

objaśniające się. Do celów interpretacji, dokumenty będą miały pierwszeństwo zgodnie 

z następującą kolejnością: Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta, 

dokumentacja projektowa, rysunki oraz wykazy i wszelkie inne dokumenty stanowiące część 

zadania. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to inżynier 

w porozumieniu z Zamawiającym wyda jakiekolwiek konieczne wyjaśnienie”. 

 

6) zmianę części treści w Załączniku nr 9 do SIWZ/załączniku nr 9 do umowy, która to część 

otrzymuje brzmienie: 

„Obowiązkiem Wykonawcy, jest przeprojektowanie obiektu budynku socjalnego, w taki sposób, 

aby zlokalizować w nim powierzchnię (obszar) przeznaczony na potrzeby siłowni ciężarowców. 

Ponadto, Wykonawca zaprojektuje: 

1) niezbędne sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sanitarna, przyłącze 

energetyczne) - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez poszczególnych 

gestorów sieci, będącymi integralną częścią SIWZ, stanowiącymi załącznik nr 12 do 

SIWZ  

2) instalacje wymienione i określone w Załączniku nr 9b do SIWZ 

 

7) uzupełnienie treści Załącznika nr 9 do SIWZ/załącznika nr 9 do umowy o informacje zawarte w 

        Załączniku nr 9b do SIWZ,  które zawarte są w dokumencie o nazwie „Załącznik nr 9b do 

       SIWZ” . 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część 

SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 

 

Z poważaniem   

         

             Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                        Robert Jagiełowicz  


