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Wyjaśnienia treści SWZ

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
podstawowym pn.    Modernizacja  części  skweru  Św.  Wojciecha  pomiędzy  ulicami  Pomorską  i  
Szumana w Starogardzie Gdańskim  

Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wniesionych  w  przedmiotowym  postępowaniu  wraz  z
odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Zgodnie z opisem „Ciągi nawierzchni jezdnych ograniczyć obrzeżem betonowym w kolorze grafitowym,
o wymiarach 12x25x100” Nie ma obrzeży o wym. 12x25, obrzeża w kolorze grafitowym są dostępne o
wym. 8x30 cm, natomiast 12x25 stosowane są jako opornik drogowy w kolorze szarym. Prosimy o
informację co należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:
Obrzeże 6x25x100.

Pytanie nr 2:
Ilości  pomiędzy  przedmiarem  z  opisem  różnią  się,  prosimy  o  wyjaśnienie  które  wartości  są
prawidłowe?
Odpowiedź:
Informujemy,  że  przedmiar  został  sporządzony dla  całego zakresu zadania.  Zakres  rzeczowy do
wyceny zgodnie z SWZ zajmuje mniejszy obszar (ten zaznaczony kolorem czarnym). Przedmiar w tym
przypadku  jest materiałem pomocniczym. 

Pytanie nr 3:
W przedmiarze brak pozycji nawierzchni z kory. Czy zakres ten chodzi w skład zamówienia?
Odpowiedź:
Tak. Zabezpieczenie, obsypanie podłoża wokół i wzdłuż nasadzeń- wyściółkowanie warstwą mielonej
kory.

Pytanie nr 4:
Prosimy o podanie wielkości pojemników / minimalnych wysokości sadzonek do nasadzeń. W opisie
podano tylko wymagania do nasadzeń drzew.
Odpowiedź:
Pojemniki C20 dla drzew dla pozostałych nasadzeń C3, P13 a wysokość sadzonek  wg opisu PB-W. 
W zakres wchodzi również  pielęgnacja (utrzymanie) nasadzeń przez okres 2 lat od dnia odbioru robót.
 
Pytanie nr 5:
Prosimy o dokładne określenie ilości  nasadzeń – na podstawie PZT wykonawca nie jest  w stanie
policzyć ilości krzewów do nasadzenia.
Odpowiedź:
Zgodnie  z  Projektem  zieleni  rys   załączony  do  PB-W  w  obszarze  zaznaczonym  kolorem
czarnym(zakres zadania).
 
Pytanie nr 6:
Prosimy o załączenie poprawnego przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Załączony przedmiar obejmuje całe zadanie i został przedstawiony jako materiał  pomocniczy ,  do
wyceny należy przyjąć  SWZ , PB-W oraz wyjaśnienia. 

Pytanie nr 7:
Prosimy o potwierdzenie, że oświetlenie pomnika nie jest przedmiotem zamówienia.



Odpowiedź:
Nie jest. 

Pytanie nr 8:
Prosimy o podanie ilości urządzeń MA do rozbiórki.
Odpowiedź:
Zgodnie z PB-W i zaznaczonym zakresem.

Pytanie nr 9:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zakres  przedmiotu  obejmuje  tylko  ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na
istniejącej podbudowie, bez wykonania nowej.
Odpowiedź:
Zakres obejmuje ułożenie kostki na podbudowie zgodnie z przekrojem umieszczonym w PB-W rys.
Zał. nr 6 – podsypka piaskowa 5 cm, podbudowa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – gr. warstwy
15 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 cm, kostka 6cm.  

Pytanie nr 10:
Proszę o informację jaką gr. kostki brukowej należy zastosować
Odpowiedź:
Grubość kostki 6  cm zgodnie z PB-W na wyznaczonych ciągach w obszarze  zaznaczonym kolorem
czarnym zakres zadania). 

Pytanie nr 11:
Witam, proszę o informację czy zakres obejmuje tylko oczyszczenie pomnika zgodnie z zapisami w
SIWZ czy również scalenie kolorystyczne i zabezpieczenie antykorozyjne?
Odpowiedź:
Obejmuje oczyszczenie pomnika mechanicznie z myciem odpowiednimi środkami chemicznymi bez
scalania kolorystycznego i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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