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Kędzierzyn-Koźle, dnia 18.02.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach
Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz
Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II"..
I.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania
dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.02.2019r., w poniżej określonym zakresie:
Pytanie nr 1.
Zamawiający zapisami punktem 3.1 ppkt 1.2.2 8) SIWZ zakłada wykonanie nawiązań i przekładek do istniejących
ciągów z jednoczesną rozbiórką istniejących ścieżek z kruszywa łamanego oraz granitu. Po dokonaniu wizji w
terenie stwierdzono możliwość wykorzystania istniejących ciągów pieszych o nawierzchni granitowej i tłucznia
kamiennego (bez konieczności ich rozbiórki) z jednoczesnym wykonaniem remontów cząstkowych poprzez
uzupełnienie ubytków. W związku z możliwością wynikającą z zapisu ppkt-u 13 cyt: „wykonawca będzie miał
możliwość zoptymalizowania/zmiany rozwiązania konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo -rowerowej pod
warunkiem przedstawienia rozwiązania zamiennego ..." mając na uwadze oszczędności finansowe dla Inwestora
proszę o rozważenie naszego rozwiązania?
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający na etapie składania ofert nie wyraża zgody na powyższe. Proponowane rozwiązania, które mogą
wpłynąć na oszczędności finansowe Inwestora mogą brane być pod rozwagę na etapie realizacji zamówienia.
Pytanie nr 2.
Proszę o informację czy projektowana ścieżka pieszo - rowerowa obejmuje zaprojektowanie i uzgodnienie nowego
przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 24 Kwietnia.
Odpowiedź nr 2.
Tak. Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać przejście na drodze wojewódzkiej.

II. Ponadto Zamawiający w oparciu o 38 ust. 4 oraz 4 a w zw. 12a ust.1 ustawy Pzp, przesuwa termin określony w
SIWZ:
Składania ofert z dnia 20.02.2019r. godz. 12:00 na dzień 21.02.2019r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 20.02.2019r. godz. 12:15 na dzień 21.02.2019r. godz. 12:15.
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Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-02-21 do godz. 12:00.

Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia 540031398-N-2019,
opublikowane 18.02.2019r.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi
jako stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało
przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie
internetowej.

Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych
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