
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na boisko wysokich lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska przy SP31 ul.
Lotnicza 1 w Lublinie zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego V - I etap.

Prezydent  Miasta  Lublin  uprzejmie  informuje,  że  w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

Pytanie nr 1
      Czy dla potwierdzenia jakości oferowanych prac Zamawiający będzie wymagał na etapie
składania ofert autoryzacji producenta zastosowanej nawierzchni wystawionej dla wykonawcy na
przedmiotową inwestycję z potwierdzeniem okresu gwarancji oraz karty technicznej w oryginale?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam: 
Nie.  Biorąc  pod  uwagę  zapisy  SIWZ  na  etapie  postępowania  przetargowego  nie  jest

wymagane  przedłożenie  autoryzacji  producenta  zastosowanej  nawierzchni  wystawionej  dla
wykonawcy na przedmiotową inwestycję z potwierdzeniem okresu gwarancji oraz karty technicznej

Pytanie nr 2
       Czy Zamawiający może udostępnić pomocniczo przedmiar prac objętych postępowaniem?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót. 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić
przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 1 wzoru umowy).
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto
zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru
robót.
Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 3
    Wzór  umowy  będący  załącznikiem  do  SIWZ  jako  obowiązek  Wykonawcy  wskazuje
„przeprowadzenie  rozpoznania  saperskiego  terenu  objętego  inwestycją  wraz  z  uzyskaniem
„Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” (par. 3 pkt. 46), a także „prowadzenie
nadzoru  archeologicznego podczas realizacji  prac ziemnych”  (par.  3  pkt.  47).  Ponieważ prace
będą  toczyły  się  na  już  istniejącym  boisku  oraz  wykonywane  będzie  jedynie  wyrównanie  i
zagęszczenie  podbudowy,  bez  jej  wymiany,  proszę  o  potwierdzenie  konieczności  wyceny  i
realizacji obu tych usług.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
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Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz
1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie z wzoru umowy w § 3 ust. pkt
46 i 47 i  zmienia dalszą numerację §3 ust. 1 wzoru umowy.

W załączeniu nowy, aktualnie obowiązujący wzór umowy. 
 
Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści trawy o wskazanych parametrach z rodzajem włókna monofilowe
100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen.
Informujemy,  że  aktualnie  trawy  produkowane  z  włókna  fibrylowanego  wykonywane  są  w
większości z polietylenu.

Włókna fibrylowane z  polipropylenu wykonywane były  w przeszłości,  niemniej  jednak z
uwagi na fakt, że włókno polipropylenowe jest dużo twardsze, co powodowało dużą ilość obtarć
naskórka u użytkowników podczas wślizgów, trawy z włókien polipropylenowych w zachodnich
producentów zostały wycofane z produkcji.

Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej
zbliżonych  właściwościami  do trawy  naturalnej,  stąd  wszyscy  najwięksi  producenci  europejscy
produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw o wskazanych parametrach z rodzajem
włókna monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z

2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji  projektowej  oraz  pkt  5.3.1.  STWiORB  w  zakresie  parametrów  sztucznej  trawy
zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści trawę o poniższych parametrach:
Rodzaj włókna: monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen
Wysokość włókna trawy: min. 55mm
Gęstość pęczków: min. 8600/m2
Waga włókna: min. 1800gr/m2
Gęstość włókien: monofilowych min. 127000/m2 i fibrylowanych min. 15900/m2
Dtex: dwa rodzaje włókien – monofilowe min. 12000 i fibrylowane min. 6600
Grubość włókna:  min. 300 mikronów dla monofilu i min. 60 mikronów dla fibrylu
Siła wyrywania pęczka trawy min. 50N
Trawa + zasyp – materiał trudno zapalny.

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach, gdyż
aktualnie trawę jest w stanie zaoferować tylko 1 producent. Żaden z czołowych producentów nie
jest  w  stanie  zaoferować  rozwiązania  równoważnego  co  może  niekorzystnie  wpłynąć  na
prowadzone postępowanie.                              

Nadmieniamy,  że  proponowany  produkt  został  już  zainstalowany  na  wielu  obiektach  i
doskonale sprawdza się podczas użytkowania. Boiska, na których zainstalowana jest trawa bardzo
dobrze  się  sprawuje  a  granulat  jest  bardzo  mało  widoczny  i  praktycznie  w  ogóle  się  nie
przemieszcza. 
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W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :  
Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z

2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji  projektowej  oraz  pkt  5.3.1.  STWiORB  w  zakresie  parametrów  sztucznej  trawy
zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 6
Z  uwagi  na  okres  około-świąteczny  wnosimy  o  przedłużenie  terminu  składania  ofert  do
15.01.2021r.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :  
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019

poz. 1843 ze zm.) Zamawiający  zmienia pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który
otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23  listopada 2012r.  -  Prawo pocztowe na  adres:  Biuro  Zamówień Publicznych  Urzędu  Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  albo  osobiście  lub  za  pośrednictwem  posłańca
pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,  Plac Litewski 1,  20-080
Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.
11.2.  W postępowaniu  wezmą udział  tylko  te  oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  do dnia
08.02.2021r. do godz.  11:00  na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1,
a nie data jej wysłania.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia  08.02.2021 r. o godzinie  12:00 z
zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pytanie nr  7

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i
ograniczeniami  w  życiu  publicznym  i  zawodowym,  wnosimy  o  wprowadzenie  procedowania
przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę tak jak
to będzie obowiązywało od 01.01.2021.

 W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę formy procedowania przedmiotowego 
postępowania poprzez platformę elektroniczną. 

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie  z zastosowaniem wszelkich    rygorów  
sanitarnych poprzez odpowiednie zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8
Proszę  o  podanie  jaką  kwotę  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  przedmiotowe

zadanie.

Informacja  ta  jest  niezbędna  dla  ograniczenia  zaangażowania  wykonawcy,  którego  oferta
przekroczy budżet zamawiającego.
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 W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2019 poz. 1843), bezpośrednio przed otwarciem ofert   Zamawiający podaje kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.         

W związku z powyższym na tym etapie  postępowania   Zamawiający  nie  może udzielić
informacji na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Pytanie nr 9
Proszę o potwierdzenie, że wymiary boiska z trawy sztucznej netto (bez obrzeży 

betonowych) wynoszą 34.00 x 64.00 m.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Tak. Zgodnie z rysunkiem A2 dokumentacji projektowej - boisko do piłki nożnej  wymiary
boiska z trawy sztucznej netto (bez obrzeży betonowych) wynoszą 34.00 x 64.00 m.

 Pytanie nr 10

Proszę o podanie ilości wypełnienia w istniejącej nawierzchni tj. ile jest kg piasku 

kwarcowego na 1 m2 i ile jest granulatu gumowego na 1 m2.

Dane te są niezbędne do rzetelnego obliczenia kosztów utylizacji materiału z rozbiórki.

Jest to bardzo ważne ponieważ aktualnie koszty utylizacji są bardzo wysokie, co ma istotny wpływ
na cenę oferty.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez   dopisanie  do   pkt.  3
dokumentacji  projektowej  informacji  dotyczącej  wypełnienia  istniejącej  nawierzchni zgodnie  z
załączoną erratą.
 

Pytanie nr 11
Ze  względu  na  nieuczciwe  praktyki  wykonawców  polegające  na  nie  przekazywaniu

materiału  z  demontażu nawierzchni  sportowej  do utylizacji  w celu wygenerowania stosunkowo
dużej oszczędności, wnosimy o wprowadzenie wymogu udokumentowania Zamawiającemu przez
wykonawcę  przekazania  kompletnego  materiału  z  utylizacji  nawierzchni  sportowej  (tj.  trawa
sztuczna i jej wypełnienie z piasku kw. i granulatu gumowego).

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  wymogu  udokumentowania
Zamawiającemu przez Wykonawcę przekazania kompletnego materiału z utylizacji  nawierzchni
sportowej (tj. trawa sztuczna i jej wypełnienie z piasku kw. i granulatu gumowego)

Zgodnie z § 3   ust. 1   wzoru umowy   do obowiązków wykonawcy należy:

37) uzyskanie na własny koszt  wszelkich uzgodnień i  pozwoleń na wywóz nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z
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całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający
roboty  oraz  otoczenie  inwestycji  przed  uszkodzeniem  oraz  wywóz  tych  nieczystości  i
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, 
 38) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego
utylizacją z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane będą na
bieżąco,  oraz  zabezpieczenie  interesu  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie
odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  obowiązków
związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów

41) wywóz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz i materiałów
rozbiórkowych we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych),

Ponadto § 20 wzoru umowy określa obowiązki Wykonawcy w zakresie odpadów: 

1.Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający
ochronę  życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w  szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w  tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , ustawy z dnia27
kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

3.W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia2012
r.  o  odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy.”

Pytanie nr 12
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
 

Wszystkie istniejące sieci  i kolizje  zostały zaznaczone w dokumentacji projektowej rys.
A1 ,,Plan zagospodarowania działki”.

Pytanie nr 13
Załącznik „ 1-przebudowa-urzadzen-infrastr-technicznej” podaje dane dotyczące 

wypełnienia:

„trawa + zasyp – materiał trudnozapalny”

a dalej:

„granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym”.

Informujemy, że trudnozapalny granulat z recyklingu jest jedynie czarny a nie szary.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie,  że Zamawiający  wymaga aby jako materiał
trudnozapalny należy rozumieć granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.
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W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji projektowej  oraz pkt. 5.3.1. STWiORB - zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny sztucznej trawy z kompletem wymaganych 
dokumentów oraz z poniższymi parametrami? 
• Kolor zielony 
• Rodzaj włókna: monofilowe polietylen i fibrylowane PP 
• Wysokość włókna: min. 55 mm
• Gęstość pęczków:  min. 7 800
• Waga włókna: 1 860 gr/m2 
• Gęstość włókien: min. 110 000 włókien/m2
• Dtex: dwa rodzaje włókien – monofilowe min.  13 000 oraz fibrylowane min. 5 000 
• Grubość włókna: min. 320 i 350 mikronów dla monofilu i 140 mikronów dla fibrylu
• Siła wyrywania pęczka: min. 54 N 
• Trawa i zasyp – materiał trudnozapalny 
Oferowana trawa ma lepszą grubość włókna fibrylowanego oraz wyższą wytrzymałość na 
wyrywanie pęczka. 
Produkcja trawy na licencji FIFA, w Europie Zachodniej (Holandia).

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji  projektowej  oraz  pkt  5.3.1.  STWiORB  w  zakresie  parametrów  sztucznej  trawy
zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 15

Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyrażenie  zgodny  na  dopuszczenie  nawierzchni  trawiastej  o
parametrach jak w poniższym wniosku. 

Pragniemy  zaznaczyć,  że  opisane  parametry  trawy  syntetycznej  w  dokumentacji
przetargowej wraz z zestawem dokumentów wskazują tylko na jeden produkt jednego producenta.
W  związku  z  powyższym  prosimy  o  dopuszczenie  nawierzchni  o  poniższych  parametrach  i
dokumentach, renomowanego niemieckiego producenta, która uzyskała wiele certyfikatów FIFA
Quality Pro m.in. w Mielcu :
 

1. Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen
2. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
3. Wysokość włókna: min 60 mm

Numer MDOK 15643/01/2021 



4. Ilość pęczków na m2 – min. 9 500

5. Ilość włókien na m2 – min.   114 000
6. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
7. Grubość włókna – min. 390 µm
8. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem wodą – min. 55 N

9. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2900 g
 
Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

 Certyfikat Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(sztuczna trawa + dowolne wypełnienie) 

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport  lub ISA-Sport  lub
Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + SBR pod
warunkiem zasypania trawy granulatem EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej
parametrów  z  FIFA  Quality  Concept  for  Football  Turf  –  edycja  2015  (dostępny  na

www.FIFA.com); 
2. Badanie  akredytowanego  instytutu  potwierdzające  spełnienie  wszystkich

wymaganych  minimalnych  parametrów  technicznych  sztucznej  trawy  (np.:  wyniki
badania  na  zgodność  z  normą  PN-EN  15330-1:2013,  Aprobata  lub  rekomendacja
techniczna  ITB,  badanie  właściwości  nawierzchni  wykonane  przez  akredytowane
laboratorium itp.) o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2;

3. Karty  techniczne  oferowanej  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej,  potwierdzone  przez  jej
producenta.

4. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.
5. Wyniki  badań  granulatu  gumowego EPDM  z  recyclingu przeprowadzonych  przez

niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
6. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni

syntetycznej  (sztuczna  trawa  +  wypełnienie  granulat  EPDM  z  recyklingu/techniczny)
spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-
s1 jako materiał trudno zapalny.

7. Autoryzacja  producenta  trawy syntetycznej,  wystawiona dla  wykonawcy na realizowaną
inwestycję  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielonej  przez  producenta  na  tę
nawierzchnię.

8. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej: 
a. sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),  
b. wypełnienie (próbka w ilości 100 gram).

Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu konkurencyjność a także podniesienie jakości trawy 
syntetycznej co przy zachowaniu wysokiej jakości wpłynie na konkurencyjne/rynkowe ceny robót, 
których dotyczy niniejsze postępowanie. 

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
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Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji  projektowej  oraz  pkt  5.3.1.  STWiORB  w  zakresie  parametrów  sztucznej  trawy
zgodnie z załączoną erratą
 
Pytanie nr 16

Jako  doświadczony  wykonawca  na  rynku  boisk  ze  sztuczną  nawierzchnią,  uprzejmie
informujemy,  że  mix  trawy  monofilowej  i  fibrylowanej  będzie  się  dużo  szybciej  zużywał,  gdyż
włókno trawy fibrylowanej ma grubość tylko 60 mikronów a tym samym jest bardzo mało odporne
na intensywne użytkowanie boiska i działanie promieni UV.

Prosimy  zatem  o  dopuszczenie  rozwiązania  równoważnego,  gdzie  dzięki  odpowiedniej  ilości 
i szerokości włókien dosypki granulatu będą niewielki. 
Rozwiązanie równoważne:
100% monofil
Min 9400 pęczków/m2
Min. 132.000 włókien/m2
Grubość każdego włókna min 360 mikronów
Dtex min 13.300  
Waga włókna min. 1700g/m2
wyrywanie pęczka trawy min. 56N

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   
Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z

2019  poz  1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1
dokumentacji  projektowej  oraz  pkt  5.3.1.  STWiORB  w  zakresie  parametrów  sztucznej  trawy
zgodnie z załączoną erratą
 

Pytanie nr 17

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj granulatu jest wymagany przez Zamawiającego. 
W  SIWZ  pojawia  się  zapis  "granulat  kauczukowy  niepalny  w  kolorze  zielonym"  natomiast  w
projekcie "EPDM w recyklingu w kolorze szarym." W przypadku wymogu zastosowania granulatu
kauczukowego niepalnego w kolorze zielonym, z powodu jego bardzo wysokiej ceny, oferty mogą
przekraczać zakładany przez Zamawiającego budżet.  

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia  m  :   

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz
1843  ze  zm)  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  pkt.  4.1  dokumentacji
projektowej  oraz pkt. 5.3.1. STWiORB - zgodnie z załączoną erratą.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść:

a)  pkt 3.2.4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
,,Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii
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koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym”

b) §2 ust 2 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
,,Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii
koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym”

W załączeniu:
1) Nowy, aktualnie obowiązujący wzór umowy.
2)  Errata ,,Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1”

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienił pkt.  11 Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1.Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23  listopada 2012r.  -  Prawo pocztowe na  adres:  Biuro  Zamówień Publicznych  Urzędu  Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  albo  osobiście  lub  za  pośrednictwem  posłańca
pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,  Plac Litewski 1,  20-080
Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2.  W postępowaniu  wezmą udział  tylko  te  oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  do dnia
08.02.2021r. do godz.  11:00  na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1,
a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia  08.02.2021 r. o godzinie  12:00 z
zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez
zmian.
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