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Kędzierzyn-Koźle, dnia 6.03.2020 r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś.
Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.- dalej jako ustawa Pzp)
odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
5.03.2020 r.:
Pytanie 1:
Szanowni Państwo, w związku z udzieleniem odpowiedzi, proszę o dalsze wyjaśnienia:
Pakiet pytań nr 2
1. Na pytanie dotyczące nasadzeń Zamawiający w jednym miejscu odpowiada: wycinkę i nasadzenia
przyjąć zgodnie z PZT, w drugim miejscu odpowiada: nasadzenia wg projektu nasadzeń. Te odpowiedzi
się wykluczają- Wykonawca zadając pytanie wskazał, ze w projekcie są rośliny, których nie ma na PZTproszę więc o jednoznaczną odpowiedź.
2. Na pytanie nr 11-dotyczące metraży nawierzchni-Zamawiający odpowiada odsyłając do projektu.
Proszę zatem o doprecyzowanie do którego konkretnie miejsca w projekcie-ponieważ zawarte w nim
informacje są sprzeczne-rozbieżne metraże. Ponadto Zamawiający nie odpowiada konkretnie na dwa
punkty:
rzutnia- 1150m2-co to za metraż? z czego ma być zrobiony?-proszę o wskazanie konkretnego miejsca w
dokumentacji.
zeskocznia-2860,53m2-co to za metraż? W dalszej części dokumentacji nie ma o takim metrażu
informacji.
Odpowiedź 1 (ppkt):
Ad. 1 Nasadzenia zastępcze – przyjąć do wyceny nasadzenia określone w pliku:
,,nasadzenia zstępcze” oraz w pliku ,,Szkoła ul. 1 Maja –dodatkowe
nasadzenia zestawienie roślin”.
Do wyceny przyjąć zamiast Jarząb pospolity ‘Edulis’ zamiennie krzew tawuła van Houtte’a H- 2,5m w ilości 9 szt.
Ad.2 Przedmiar jest materiałem pomocniczym, należy przyjąć zgodnie z projektem.
Rzutnia – opis w pliku PW PG4 pkt.3.6 natomiast ,,skocznia do skoku w dal” zeskocznia – opis w pliku PW PG4 pkt.3.8.
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Pytanie 2:

W materiałach przetargowych znajduje się plik pod nazwą ,,Szkoła ul. 1 Maja-dodatkowe
nasadzenia, zestawienie roślin”. W poprzednim nie ujęto dodatkowych nasadzeń, lecz tylko te
wynikające w projektu. Proszę o informację, czy w ofercie należy uwzględnić ,,dodatkowe
nasadzenia”.
Odpowiedź 2:
Nasadzenia zastępcze – przyjąć do wyceny nasadzenia określone w pliku:
,,nasadzenia zstępcze” oraz w pliku ,,Szkoła ul. 1 Maja – dodatkowe nasadzenia
zestawienie roślin”.

Do wyceny przyjąć zamiast Jarząb pospolity ‘Edulis’ zamiennie krzew - tawuła
van Houtte’a H- 2,5m w ilości 9 szt.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę
powyższe odpowiedzi, jako stanowiące 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.
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