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Zmi an a  
treści specyfikacji warunków publicznego konkursu ofert na: budowę asfaltowego toru 
rowerowo - rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie. 

 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków publicznego 

konkursu ofert, na które udziela się następujących odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści 
specyfikacji: 

Treść zapytań: 
1. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do tego 
co zostało określone w zapisach Specyfikacji Warunków Publicznego Konkursu Ofert? 
2. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu przygotowania i przekazania dokumentacji 
do zgłoszenia budowy toru organowi administracji architektoniczno-budowlanej w stosunku do tego 
co zostało określone w zapisach Specyfikacji Warunków Publicznego Konkursu Ofert? 
Wyrażamy chęć wzięcia udziału w niniejszym przetargu, jednak obawiamy się sytuacji, w której w 
związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na tory rowerowe pumptrack i kumulację terminów 
wykonania wielu tego typu obiektów, nie uda się nam zrealizować zamówienia w terminie 
do 11 października 2019 r oraz przekazać dokumentacji do zgłoszenia budowy do 5 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2019 r oraz 
wydłużenie terminu przygotowania i przekazania dokumentacji do zgłoszenia budowy do miesiąca 
od dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany terminów: 
1) wykonania zamówienia z „11 października 2019 r.” na „29 listopada 2019 r.”; 
2) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji do zgłoszenia budowy toru organowi 

administracji architektoniczno - budowlanej z „5 dni roboczych” na „15 dni roboczych” od dnia 
zawarcia umowy. W powyższym zakresie zmienia się treść projektu umowy (§4 pkt 1), 
stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji. 

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Części III  specyfikacji warunków publicznego 
konkursu ofert, który otrzymuje brzmienie: 
„III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
1. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 29 listopada 2019 r. 
2. Wykonawca w terminie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu dokumentację o której mowa w punkcie 4.6.”. 

Ponadto uzupełnia się treść Części II pkt 4.6  specyfikacji warunków publicznego konkursu ofert, 
o zapis: 
„Dokumentację należy wykonać zgodnie ze Standardami Dostępności oraz Wytycznymi 
„Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina (do których stosowania zobowiązane są wszystkie 
komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie oraz podmioty działające na ich zlecenie przy 
opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów). Standardy oraz Wytyczne dostępne są na stronie 
internetowej zamawiającego – www.konin.pl (bip.konin.eu → Prezydent → Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Konina → Zarządzenie Nr 159/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 października 2017 
roku.     https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1628&kad). 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia i zmiany stają się 
integralną częścią specyfikacji warunków konkursu ofert i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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Załącznik nr 1 - zmieniony projekt umowy. 
 

 


