Czechowice-Dziedzice, dnia 27.01.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.26.2020

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:
Proszę o podanie z jakiej mieszanki mineralno-asfaltowej ma być wykonana warstwa ścieralna.
W przedmiarze jest wykonanie warstwy ścieralnej z AC5S natomiast w dokumentacji wykonawczej
AC11S.
Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki przyjąć.
Odpowiedź:
Na ścieżce rowerowej należy zastosować mieszankę AC5S.
Pytanie nr 2:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie urządzeń treningowych oraz urządzeń zabawowych do wyceny
w projekcie inne są na rzutach a inne na wizualizacjach które należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Na rysunku nr 3 omyłkowo na wizualizacjach dwa razy wpisano numer pozycji 7. Należy zaliczyć
zgodnie z rzutem. Wizualizacja i karta katalogowa nr 21 są poprawne.
Pytanie nr 3:
Proszę o podanie wymiarów ławek: Z1,Z2,Z3,Z4,Z5.
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem nr 12.
Pytanie nr 4:
Jaki gatunek drewna przyjąć do wyceny i do których ławek, dodatkowo proszę o informację jak ma
wyglądać siedzisko jednostronne, a jak dwustronne.
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem nr 13 i częścią opisową (pkt 3.3).
Pytanie nr 5:
W związku z ogłoszonym przetargiem na w/w zadanie, prosimy o informację czy Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty kart technicznych urządzeń zabawowych w celu ich weryfikacji czy aby
na pewno spełniają wymagania Zamawiającego i są zgodne z projektem.
Odpowiedź:
Nie wymaga.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. P. Hudziec

