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Wykonawcy

dotyczy: przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.: „Budowa bieżni służącej do rekreacji - bieżni rowerowej
pumptrack w m. Jarosławiec w systemie zaprojektuj i wybuduj ”

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na przetarg nieograniczony pn.: „Budowa bieżni służącej do rekreacji - bieżni
rowerowej pumptrack w m. Jarosławiec w systemie zaprojektuj i wybuduj” działając na podstawie
art. 38 ust. 2 i 4 w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579 z późn.zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień
SIWZ:
Pytanie nr 1:
Zgodnie z punktem 3.6. SIWZ ogrodzenie oraz utwardzenie terenu należy do obowiązków
Zamawiającego. Prosimy o określenie jaka zostanie przygotowana nawierzchnia pod tor
rowerowy pumptrack?
Odpowiedź nr 1:
Istniejąca nawierzchnia to nawierzchnia wyrównana, utwardzona kruszywem.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z punktem 3.4, 1.a) SIWZ należy opracować projekt zagospodarowania terenu
z lokalizacją toru rowerowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Prosimy o określenie co powinno
znaleźć się w infrastrukturze towarzyszącej.
Odpowiedź nr 2:
Za infrastrukturę towarzyszącą uważa się wyposażenie placu wypoczynku, co zgodnie
z punktem 2.1 lit. a) PFU oznacza 4 ławki, 10 szt. gazonów kwiatowych, stojak na rowery
oraz tablicę informacyjną.
Pytanie nr 3:
Prosimy o określenie co powinno znaleźć się w projektowanej strefie wypoczynku oraz czy
wykonanie tej strefy należy również przyjąć do wyceny ?
Odpowiedź nr 3:
Wyposażenie placu wypoczynku zgodnie z punktem 2.1 lit. a) PFU oznacza 4 ławki, 10 szt.
gazonów kwiatowych, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Wykonanie strefy
wypoczynku należy również przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zlecił badania geologiczne gruntu?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zlecił badania geologiczne gruntu.
Pytanie nr 5:
Czy wskazana lokalizacja znajduje się w strefie konserwatorskiej i czy projekt należy uzgodnić
z Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót?
Odpowiedź nr 5:
Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni.
Pytanie nr 7:
Zgodnie z PFU pkt. 2 podpunkt 2.1. nawierzchnia jezdna pumptracka powinna być koloru
niebieskiego. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź nr 7:
Tak, bieżnia powinna być koloru niebieskiego.
Pytanie nr 8:
Zgodnie z PFU pkt. 2 podpunkt 2.1 plac wypoczynku powinien mieścić 4 ławki oraz 10 szt.
gazonów kwiatowych. Prosimy o określenie czy Wykonawca powinien dostarczyć oprócz toru,
regulaminu i stojaka na rowerowy również 4 ławki oraz 10 gazonów kwiatowych?
Odpowiedź nr 8:
Tak, powinien dostarczyć tor, regulamin i stojak rowerowy, 4 ławki oraz 10 gazonów
kwiatowych.
Pytanie nr 8:
Czy pumptrack powinien posiadać obicia ścian tylnych na bandach?

*Pumptrack z obiciami ścian tylnych

*Pumptrack bez obić ścian tylnych

Odpowiedź nr 8:
Tak, powinien posiadać obicia ścian tylnych na bandach.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Pkt 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy
bieżni rowerowej służącej do rekreacji - bieżni rowerowej pumptrack na działce nr 173/2
w miejscowości Jarosławiec.”

2) Pkt 3.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
kompletnej dokumentacji projektowej do akceptacji przez Zamawiającego.”
3) Pkt 3.6. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Teren pod lokalizację bieżni jest utwardzony kruszywem oraz ogrodzony.”

Jednocześnie Zamawiający zmienia §1 ust. 1 projektu umowy.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy
Postomino (pok. nr 19) do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi
27 marca 2018 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie.
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