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Sprawa: dotyczy specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn. 

„Zagospodarowanie terenów zielonych w ramach zadania „Wspólnie z naturą w Łapach 

– adaptacja do zmian klimatu”” 

 

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły pytania o następującej treści: 

Pytanie nr 1 

1.Proszę o udzielenie informacji jaka folia PVC ma być użyta.  

Odpowiedź:  

Folia do oczek wodnych. 

Pytanie nr 2 

2.Proszę o podanie parametrów rur drenarskich i przelewowych.  

Odpowiedź: 

Rury ceramiczne lub PVC, średnica od 80-110 mm. 

Pytanie nr 3 

3.Proszę o informację jakie materiały zapewnia zamawiający  

Odpowiedź:  

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. 

Pytanie nr 4 

4.Jakie parametry ma posiadać folia budowlana  

Odpowiedź:  

Folia budowlana o min. grubości 0,5 mm. 

Pytanie nr 5 

5. Czy kamień ozdobny ma mieć konkretny kolor?  

Odpowiedź: 



 
Kamień ozdobny koloru białego lub zbliżony do białego. 

Pytanie nr 6 

6.Czy będzie możliwość wykorzystania humusu z wykopu? Jeżeli tak to jaka ilość?  

Odpowiedź:  

Warstwa humusu ma mieć grubość min. 0,3 m - ilość należy przeliczyć, zgodnie z podaną 

ilością m2. 

Pytanie nr 7 

7.Do kogo należy zdjęcie blachy w lokalizacji nr.9  

Odpowiedź:  

Zdjęcie blachy w lokalizacji nr 9 należy do wykonawcy. 

Pytanie nr 8 

8.Proszę o podanie specyfikacji oraz ilości folii kubełkowej  

Odpowiedź:  

np. Folia drenażowo-magazynująca G700 h+ min. 20 mm, ilość należy zmierzyć z natury 

Pytanie nr 9 

9.Czy pelargonie i petunie ma zakupić wykonawca?  

Odpowiedź:  

Pelargonie i petunie zakupuje wykonawca. 

Pytanie nr 10 

10.Jaką szerokość min mają mieć ławki oraz leżaki?  

Odpowiedź:  

Leżak szerokość min. 70 cm. Ławka o głębokości min. 55 cm, szerokości min. 180 cm. 

Niezbędna akceptacja przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający doprecyzowuje warunek określony w rozdziale VII pkt 2 ppkt 4a - SWZ: 

              Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  wykonał co najmniej 1 usługę 

polegające na zagospodarowaniu nieruchomości (m.in. parki, skwery, place) wraz z 



 
wykonaniem nasadzeń różnych form zieleni każda o łącznej wartości minimum 25 000,00 zł 

brutto. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią 

udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia nie 

modyfikują przedmiotu zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

Burmistrz Łap 

Krzysztof Gołaszewski 

                                                                                                                 /podpisane elektronicznie/ 
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