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Smołdzino, dn. 12 marca 2013 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
pn. Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
W związku z ogłoszeniem przetargu na rewitalizację Parku Wiejskiego w Smołdzinie proszę
o uszczegółowienie opisu zamówienia, które jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty:
1. Proszę o podanie przekroju przez alejki spacerowe – zgodnie z przedmiarem do zamontowania
jest 27000 sztuk palisady o wymiarach 6x40 cm,
2. Proszę o podanie wysokości i pojemności kosza parkowego,
3. Proszę o podanie długości ławki parkowej oraz szerokości i grubości listwy,
4. Proszę o określenie odległości wywozu pozostałości z oczyszczenia terenu (poz. 8 przedmiaru).
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1. Wymiary niezbędne do wykonania alejki spacerowej zostały podane w przedmiarze robót
pn.: „Odtworzenie alejek spacerowych oraz urządzenie trawnika” (załącznik nr 19 dokumentacji
przetargowej) oraz w załączniku nr 13 (mapa – projekt zagospodarowania terenu). Należy przyjąć
wykonanie wszystkich koryt na głębokość 20 cm, a szerokość dostosować do wymiarów podanych
na projekcie zagospodarowania (załącznik nr 13).
Ad.2. Wysokość kosza na śmieci: 70 cm, pojemność: 40 l.
Ad.3. Wymiary ławki: wysokość x szerokość x długość = 75 x 45 x 170 cm. Podstawa ławki
drewniana, z krawędziaka 95x95 mm.
Ad.4. Roboty ziemne, obejmujące wywóz pozostałości z oczyszczania terenu z transportem urobku
na odległość do 1 km do uzgodnienia z Zamawiającym, natomiast powyżej 5 km w zakresie
Wykonawcy.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia
15 marca 2013 r. do godz. 09:00.
wz. Wójta
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