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PFiZP 271.7.2022        

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

dotyczy zamówienia publicznego na.: Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości 

Stawiszyn 

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                          

( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn 

złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane 

pytanie: 

Pytanie 1 

Prosimy o podanie grubości płyty betonowej zaprojektowanej jako nawierzchnia chodników, 

ciągu pieszo-rowerowego i peronów autobusowych. 

Odpowiedź:   

Na chodnikach i ciągu pieszo-rowerowym dopuszcza się zastosowanie płyt o gr. minimalnej 

6cm. Na peronach autobusowych grubość płyt musi wynosić minimum 8cm. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast płyt 60x60 płyty betonowe 50x50x7cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm 

zamiast płyt 60x60cm pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Inwestora 

zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Kaliszu na 

przedmiotową zmianą oraz przedstawienia do zatwierdzenia koncepcji architektonicznej 

proponowanej zmiany. 

Pytanie 3 

Prosimy o określenie ilości przejść dla pieszych oraz czy wszystkie mają być wykonane jako 

wyniesione przejścia dla pieszych 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaplanowane są trzy przejścia dla pieszych w tym zgodnie z 

kosztorysem ofertowym dwa jako wyniesione. 

 



Pytanie 4 

Prosimy o informację czy na wszystkich przejściach ma być zamontowany system aktywnej 

informacji wizualnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z kosztorysem ofertowym na dwóch przejściach dla 

pieszych zamontowany ma być system aktywnej informacji wizualnej.  

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury fi 600 PVC na rurę fi 500 PP lub PE 

SN 8? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury fi 600 PVC na rurę fi 500 PP lub PE SN 8. 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury fi 400 PVC na rurę fi 400 PP lub PE 

SN 8? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rury fi 400 PVC na rurę fi 400 PP lub PE SN 8. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział 

w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informuje, że niniejsze pytanie i odpowiedzi 

stanowią integralną część SWZ. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

do dnia 30.05.2022r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

30.05.2022r o godzinie 09:05 
 

 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


