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dot. postępowania p.n.: 

 

„Zagospodarowanie terenów zielonych. Budowa parkingu wraz z oświetleniem, przy ul. 

Kościuszki w Kietrzu”. 

 

Do zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego zamówienia. 

Poniżej zamawiający cytuje pytania i udziela odpowiedzi: 

 

1. W opisie technicznym jest informacja o szatni do rozbiórki. Czy rozebranie szatni 

należy po stronie wykonawcy? Jakiej wielkości jest szatnia oraz z jakiego materiału 

jest wykonana? 

 

Odpowiedź: 

           W zakresie prac nie ma rozebrania szatni. Roboty te zostały wykonanie wcześniej.  

 

2. W opisie jest 13 szt.  znaków , w przedmiarze występuje 8 szt. Proszę o podanie 

prawidłowej ilości wszystkich  znaków , wraz z wskazaniem rodzaju znaku oraz jego 

ilością. 

 

Odpowiedź: 

            Prawidłowo ilość znaków to 8 szt. Należy zamontować następujące znaki: 

              1) A-7 – 2 szt 

              2) C-8 – 2 szt 

              3) C-4 – 1 szt 

              4) C -5 - 2 szt    

              5) C-2 – 1 szt 

 

3. Czy pielęgnacja nawierzchni oraz pielęgnacja zieleni należy po stronie zamawiającego 

oraz  przez jaki okres czasu ? Jaki zakres prac pielęgnacji dotyczy  nawierzchni 

brukowej oraz jaki zakres prac pielęgnacji dotyczy terenów zielonych? 

 

Odpowiedź: 

Termin pielęgnacja nawierzchni odnosi się do utrzymania trawnika, która należy do 

Zamawiającego.  Pielęgnacja nasadzeń drzew należy do Wykonawcy przez okres 

gwarancji zaproponowany w ofercie.  

 

4. Proszę o potwierdzenie, że zakres prac jest częściowy i  jest zgodny z rys.1 

zagospodarowanie terenu i obejmuje  73 miejsca postojowe? 

 

Odpowiedź: 

            Zamawiający realizuje część posiadanego projektu. Zakres obejmuje 73 miejsca      

            postojowe, zgodnie z rys. Nr 1.   

 



5. Proszę o potwierdzenie, że studzienki rewizyjne i wpusty uliczne Diamar 400 i 350 

nie wchodzą w zakres prac wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Studzienki rewizyjne oraz wpusty uliczne DIMAR 400 i 315 wchodzą w zakres prac.   

 

6. Podsypka cementowo-piaskowa  w opisie wynosi 5 cm, natomiast w przekroju 

konstrukcyjnym nawierzchni rys. 4 , podsypka ta wynosi – 3 cm.  

Proszę o podanie poprawnej grubości podsypki- cementowo-piaskowej. 

 

Odpowiedź: 

Poprawna grubość podsypki cementowo-piaskowej wynosi 3 cm.  

 

7. Krawężniki betonowe w przedmiarze występują o wym. 15x30, w części popisowej 

projektu wykonawczego krawężniki  są  o wym. 20x30. Proszę o podanie 

prawidłowych wymiarów krawężników betonowych. 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowy wymiar krawężnika drogowego wynosi 15x30 cm.  

 

8. Proszę o podanie rodzaje nazwy krzewów i drzew z ilościami, oraz wymiarami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje nasadzenia form piennych drzew – gatunek klon platanolistny,     

o minimalnych wymiarach obwodu 12 cm na wysokości 1 m,  w ilości 16 sztuk.  

Tym samym zamawiający zmienia pozycję Nr  29 przedmiaru robót. 

Ponadto należy wycenić wymianę gruntu w miejscach zasadzenia drzew, palikowanie 

zasadzonych drzew oraz okres pielęgnacji zgodnie z zaoferowanym okresem 

gwarancji.   

 

9. W części opisowej jest mowa o budowie kolektora deszczowego, w przedmiarze brak 

informacji. Czy prace związane z zakresem budowy kolektora należą po stroni 

wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Prace związane z budową kolektora należą do wykonawcy i są zawarte w poz. 10 

przedmiaru robót. Średnica rury kolektora zgodnie z opisem technicznym.  

 
 

Ponadto Zamawiający udostępnia dokumentację formalno-prawną dotyczącą projektu.  
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