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INFORMACJA  

 
Dotyczy:  Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego 
Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z art. 341 ust. 2 
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp (Dz.U.2021.1129 
t.j. ze zm.), Uczestnik zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Regulaminu. 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Ze względu na powołanie się w załączniku nr1 na opracowanie: „Sporządzenie inwentaryzacji 
sieci kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem modelu hydrodynamicznego odprowadzenia 
wód opadowych w mieście i oceny ich oddziaływania na środowisko” Ekometria, listopad 2016 r. 
Proszę o udostępnienie powyższego opracowania. W przypadku braku możliwości udostępnienia 
proszę o dokładne wskazanie lokalizacji zbiornika oraz jego przewidywanej pojemności. 
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
Zamawiający informuje, że przewidywana pojemność zbiornika wynosi 1 200 m3. Lokalizacja 
wskazana  w Załączniku nr 1. 
 
Pytanie 2: 
W celu poprawnego wykonania koncepcji proszę o udostępnienie materiałów dotyczących 
modernizacji placu zabaw jak i projektowanego zadaszenia amfiteatru, na które powołuje się 
załącznik nr 1 
Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Zamawiający informuje, że modernizacja placu zabaw polega na montażu nowych urządzeń 
zabawowych. Plan sytuacyjny wraz z kartami katalogowymi znajdują się w Załączniku nr 2.1 – 
2.5. Zamawiający udostępnia rysunki zadaszenia sceny w amfiteatrze w Miejskim Parku 
Rodzinnym – Załącznik nr 3. 
 
Pytanie 3: 
Jaką obecnie ma funkcję utwardzony plac pomiędzy skate parkiem, a amfiteatrem? 
Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Zamawiający informuje, że utwardzony plac pomiędzy skateparkiem a amfiteatrem w okresie 
wiosenno-letnim służy organizacji imprez plenerowych. 
 
Pytanie 4: 
Zgodnie z pkt 5.4.9 regulaminu należy uwzględnić dojazd do przystani kajakowej. Jakiej wielkości 
pojazdy zakłada zamawiający? 
Odpowiedź na pytanie nr 4. 
Zamawiający informuje, że przewiduje wjazd samochodów osobowo – dostawczych typu van 
wraz z przyczepką lekką do transportu kajaków. 
 


