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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.54.2018       Otwock, dnia 21.06.2018 r. 
 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.) 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, 
Zadanie VIII Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją. 

 
 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku 
poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego 
postępowania.  

 

Modyfikacja polega na następujących zmianach: 

 

1. 

W punkcie III.1 SIWZ (Zakres robót) zmienia treść z obecnej: 
Zamawiający zmniejsza zakres zadania w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej 
będącej załącznikiem w postępowaniu przetargowym. W zakres prac wchodzi realizacja w 
zakresie wykonania boiska do siatkówki o wymiarach 18x9 zgodnie z załączoną dokumentacją 
oraz wykonanie boiska do koszykówki o wymiarach 28x15 zgodnie z dokumentacją. 
Jednocześnie należy dostosować strefę wybiegu do zmniejszonego zakresu. 

Na następującą: 
W zakres prac wchodzi realizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x23 m, wraz z 
dodatkowym pasem wybiegu po 1 m z każdej strony, co daje wymiar 20x25 m (zgodnie z 
załączoną dokumentacją). 
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2. 

W punkcie III.1.6) SIWZ zmienia treść z obecnej: 
Dostarczenie i montaż fabrycznie nowego ogrodzenia, 

Na następującą: 
Przestawienie ogrodzenia istniejącego zgodnie z PZT strefy rekreacji, 

 
3. 
W punkcie III.1.10) SIWZ zmienia treść z obecnej: 

Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska – drzew oznaczonych numerami: 5, 6, 7, 8, 
9,20, 27, 28, 29.  

Na następującą: 
Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska – drzew oznaczonych numerami: 18, 20, 27, 
28, 29.  

 

4. 

W punktach III.1.7) oraz III.1.9) SIWZ usuwa treści zapisów: 
7)  Wykonanie dojścia do boiska z kostki betonowej, 
9) Dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów małej architektury zgodnie z 
dokumentacją, 

5.  
W punkcie IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) zmienia treść z obecnej: 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VII został zrealizowany w 
terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  

Na następującą: 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zadania od I do VIII został zrealizowany w 
terminie do dnia 5 września 2018 roku.  

 
6.  
W punkcie V.1 SIWZ (znacznik pierwszy) zmienia treść z obecnej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dla zadanie I w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie 
boiska wielofunkcyjnego o wartości min 400 000,00 zł., każda. Dla zadań od II do VII w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające 
na budowie placu zabaw  o wartości min 10 000,00 zł., każda. W przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w/w 
warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. 

Na następującą: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dla zadania I w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie 
boiska wielofunkcyjnego o wartości min 250 000,00 zł., każda. Dla zadań od II do VII w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające 
na budowie placu zabaw  o wartości min 10 000,00 zł., każda. Dla zadania VIII w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie 
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lub przebudowie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu o powierzchni min 50 m2, każda. W 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. 

 
7.  
W punkcie V.1 SIWZ (znacznik drugi) zmienia treść z obecnej: 

Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 
Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie 
pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
 

Na następującą: 
Odnośnie Zadania I – Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia na stanowisku: Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
8. 

W punktach III.1.Zadanie II.1 oraz III.1.Zadanie II.3 SIWZ usuwa treści zapisów: 
1) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
3) Wykonanie ogrodzenia, 
 

9. 

Zmianie ulega nazwa niniejszego postępowania z obecnej: 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III  Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 
 
Na następującą: 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III  Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, 
Zadanie VIII  Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją.  
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10. 
W punktach III (Opis przedmiotu zamówienia) oraz III.1 (Zakres robót) SIWZ wprowadza dodatkową 
część postępowania: 

Zadanie VIII  Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją. 
 
 
11. 
W punkcie VIII.1 SIWZ zmienia treść z obecnej: 

Zadanie I –   10 000,00 zł 
Zadanie II –  1 000,00 zł 
Zadanie III – 600,00   zł 
Zadanie IV-   600,00zł  
Zadanie V -    600,00  zł 
Zadanie VI –  300,00  zł 
Zadanie VII – 300,00  zł  
 

Na następującą: 
Zadanie I –   10 000,00 zł 
Zadanie II –  1 000,00 zł 
Zadanie III – 600,00   zł 
Zadanie IV-   600,00zł  
Zadanie V -    600,00  zł 
Zadanie VI –  300,00  zł 
Zadanie VII – 300,00  zł  
Zadanie VIII – 100,00 zł 

 
 
12.  
W punkcie X.10 SIWZ (Opis sposobu przygotowania ofert) zmienia treść z obecnej: 

    Prezydent Miasta Otwocka 
Oferta w postępowaniu na: 

 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III  Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 
 
 

Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Na następującą: 
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Prezydent Miasta Otwocka 
Oferta w postępowaniu na: 

 
Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy 

SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 
Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku, 
Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, 

Zadanie III  Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 
Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, 

Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, 
Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, 

Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury 
Zadanie VIII  Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją. 

 
 

Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
 
13. 

Do punktu III.1 (zakres robót) SIWZ dopisuje punkt 12) o treści: 
Możliwość zastosowania alternatywnego rozwiązania (Zamawiający dopuszcza możliwość 
rozbiórki istniejącego boiska i wykonanie go w następujący sposób): 

 
1) Propozycja zmiany podbudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Otwocku na: 

 Pod nawierzchnię przeznaczoną pod arenę należy wykonać podbudowę z kruszyw kamiennych. 
 Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania: 

• Geowłóknina filtracyjno – separacyjna 

• Warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm – gr. 16 cm 

• Warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 1-31,5 – gr. 8 cm 

• Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 – gr. 2 cm (podane grubości warstw 
odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) 
wapiennego. 

 
2) Propozycja zmiany nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Otwocku na: 

 
Boisko z nawierzchnią typu „natrysk”. Boisko ze spadkiem w kierunku ul. Inwalidów 
Wojennych. 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm.  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej i użytkowej. Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy nośnej 10 
mm. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk 
mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są 
malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej. 
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane poniżej. 
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Wytrzymałość na rozciąganie ³ 1,00 N/mm2 
Twardość wg metody Shore’a . A , 65± 5 Sh.A 
Wytrzymałość na rozdzieranie ³ 145 N 
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 1,20 g 
Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC < 2 mm 
Tłumienie energii w temp. 23ºC ³ 37% 
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC £ 0,01 
Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877 ³ 170 mm/h 
Przyczepność do podkładu (MPa) ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 
granulatu gumowego i spoiwa PU ³ 0,5 

 
II) 
Ponadto Zamawiający załącza aktualnie obowiązujące: 

1) Zmienioną przykładową specyfikację dla zadań od II do VII, 
2) Zaktualizowany PZT do zadania I, 
3) Zagospodarowanie terenu do SP 3, 
4) Zmodyfikowany załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

 
 
III)  
 
Ponadto zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób (punkty XI.1 i XI.4 
SIWZ): 
 
Jest : 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 2.07.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
2.07.2018 r., o godzinie 1030. 

 

Zmienia się na  : 
 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 6.07.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
6.07.2018 r., o godzinie 1030. 

 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikację dotyczącą 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
 


