
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 października 2022 roku 

 

BZP.271.24.2022.MG 

 

Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania: Rozbudowa skateparku w parku Kopernika [BZP. 271.24.2022.MG] 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie 

do treści SWZ jak poniżej.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji inwestycji z 12 miesięcy do 24 miesięcy? Biorąc pod uwagę 

ilość ogłaszanych postępowań publicznych oraz podjęte przez Wykonawców zobowiązania podany 

przez Zamawiającego termin może być nie możliwy do dotrzymania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:  

Rozdział VII. TERMIN  REALIZCJI  ZAMÓWIENIA   otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 60 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy gdzie:  

− termin  na roboty budowlane, dostawę z montażem małej architektury oraz nasadzenie drzew - w 

okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

− pielęgnacja drzew: w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru nasadzenia drzew 

w miejscach docelowych. 

 

Zamawiający załącza zaktualizowany Projekt (Wzór) Umowy. 

 

 

 



 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wskaże drogę dojazdową na teren inwestycji oraz wyznaczy stronę odpowiedzialną 

za zabezpieczenie lub ewentualne odtworzenie szkód wyrządzonych podczas wjazdu sprzętem ciężkim 

na teren realizacji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt II ppkt 2 lit a SWZ wyłoniony Wykonawca na własny koszt wykona 

projekt organizacji ruchu i uzyska zgodę na wjazd na budowę w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w 

Gorzowie Wielkopolskim, 

Podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie lub ewentualne odtworzenie uszkodzonych dróg jest 

Wykonawca zgodnie z zapisami w SWZ. 

  

Pytanie 3 

Czy na wskazanej drodze dojazdowej istnieje możliwość poruszania się sprzętem o masie całkowitej  

30 t ? 

 

Odpowiedź: 

Ścieżki parkowe wykonane z asfaltu nie są przystosowane do poruszania się pojazdami o masie 

całkowitej 30t.  

Zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt II ppkt 4 SWZ wyłoniony Wykonawca w przypadku uszkodzenia 

ścieżek asfaltowych i gruntowych na terenie parku naprawi je na własny koszt. 

W związku z powyższym, Wyłoniony Wykonawca, musi tak rozplanować transport materiałów 

budowlanych, aby ścieżek parkowych nie uszkodzić lub odpowiednio je zabezpieczyć. Natomiast sam 

wjazd do parku uzgodni na podstawie projektu tymczasowego zjazdu/wjazdu z Wydziałem Dróg Urzędu 

Miasta Gorzowa Wlkp. i wykona go zgodnie z uzyskaną Decyzją/Opinią. 

 

Powyższe odpowiedzi są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców. 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

W załączeniu:  

- zaktualizowany Projekt (Wzór)  Umowy  

                                                                                                    Z poważaniem  

 

                                                                                            Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

                                                                                                                          /-/ 

                                                                                                              Jacek Szymankiewicz 


