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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z
ZAŁĄCZNIKAMI (PFU), w ten sposób, że:
1. Dokonuje zmian w części I - opisowej PFU w ten sposób, że:
1) W punkcie 1.2.1.2. A) (Uzyskane pozwolenia, decyzje) po lit. c dodaje lit. d o następującej
treści: „Decyzja Prezydenta Miasta Stargard z dnia 14.09.2018r. znak: TP-I.6733.13.2018.3
zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Stargard Nr 19/CP/2017 z dnia 22.06.2017r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”;
2) W punkcie 2.7.8.1. E) (Boisko nr 1 Oświetlenie boiska) zmienia zapis: „zgodnie z pkt
2.7.7.2.” na zapis: „zgodnie z pkt 2.6.7.2.”;
3) Punkt 2.7.8.3.D) (Boisko nr 3 Oświetlenie boiska) otrzymuje ostateczne brzmienie:
„oświetlenie boiska nr 3 wykonać zgodnie z parametrami określonymi dla boiska nr 2 lecz
z uwzględnieniem lokalizacji słupów oświetleniowych wg rysunku 01 części graficznej PFU.”

2. Dokonuje zmian w części III – informacyjnej PFU w ten sposób, że:
1) w dokumencie „WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW – po poprawkach.pdf” [w katalogu TOM Ia9
„Zestawienie załączników po poprawkach”, znajdującym się w katalogu „Projekt
zagospodarowania terenu” („PROJ.ZAGOSP.TER”), zawartym w katalogu nr „2018.01.29
poprawiony”, znajdującym się w katalogu nr 12 „Projekt Budowlany Stadionu”
(„PROJ.BUD.STAD”) ścieżka dostępu: PFU (1).zip\01.08 Zał 4 a_PFU\3. CZĘŚĆ INF\12.
PROJ.BUD. STAD\2018.01.29 poprawiony\TOM Ia PROJ. ZAGOSP. TER\I a9 Zestawienie
zalaczników po porawkach], po pkt 38 dodaje pkt 39 o następującej treści: „decyzja
Prezydenta Miasta Stargard z dnia 14.09.2018r., znak: TP-I.6733.13.2018.3 o zmianie

decyzji Prezydenta Miasta Stargard nr 19/CP/2017 z dnia 22.06.2017r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
2) w katalogu 9b „ZALACZNIKI po poprawkach” [w katalogu TOM Ia9 „Zestawienie
załączników po poprawkach” znajdującym się w katalogu „Projekt zagospodarowania
terenu” („PROJ.ZAGOSP.TER”), zawartym w katalogu nr „2018.01.29 poprawiony”, Strona | 2
znajdującym się w katalogu nr 12 „Projekt Budowlany Stadionu” („PROJ.BUD.STAD”)
ścieżka dostępu: PFU (1).zip\01.08 Zał 4 a_PFU\3. CZĘŚĆ INF\12. PROJ.BUD.
STAD\2018.01.29 poprawiony\TOM Ia PROJ. ZAGOSP. TER\I a9 Zestawienie zalaczników
po porawkach], po dokumencie „Z41 Decyzja zatw.dodatku.pdf” dodaje dokument
oznaczony jako: „Z42 Decyzja o zmianie Z4 dec.lok.pdf”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

