Białystok, 27 listopada 2019 r.
wg rozdzielnika

DIN-III.271.35.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa alejek w Parku
Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z
oświetleniem

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp
.

Pytanie

Odpowiedź

1.

W załączonej dokumentacji projektowej
w specyfikacji technicznej na obrzeża
stalowe brak jest danych technicznych
taśmy stalowej. Proszę o uzupełnienie.

Należy wycenić i wykonać obrzeża z taśmy
stalowej wys. 20 cm i 35 cm, gr. 5 mm,
montowane kotwami do podłoża co 20 dm
oraz z systemowym łączeniem. Całość
ocynkowana ogniowo.

2.

Na rysunku – przekroju konstrukcyjnym
dolna warstwa podbudowy występuje
jako warstwa z pospółki 0/32, w
przedmiarze zaś jako warstwa ze żwiru
31,5/63. (dla podbudowy pomocniczej,
w celu uzyskania odpowiedniej
nośności, uziarnienie powinno mieścić
się w krzywych granicznych)
Proszę podać, które rozwiązanie należy
zastosować?

Należy wycenić i wykonać dolną warstwę
podbudowy z pospółki 0-32 mm.

3.

4.

Zamawiający zmienia ilości w przedmiarze
W przedmiarze na nawierzchni przy
nawierzchni pomnika poświęconego
pomniku Inki jest 142 m2 podbudowy a Danucie Siedzik „INCE”:
nawierzchni jest 36 m2. Co jest
1) w poz. 21 i 22 należy wycenić i wykonać
przewidziane na pozostałej
po 36,5 m2,
podbudowie?
2) w poz. 23 i 24 należy wycenić i wykonać
po 254,9 m2.
Przy alejce głównej są ustawione ławki i W zakres zamówienia nie wchodzi rozbiórka
kosze na śmieci, których rozbiórka jest
istniejących ławek i koszy. Użytkownik
konieczna w celu wykonania alejki.
usunie je we własnym zakresie.

Pozycja taka nie występuje w
przedmiarze. Proszę o wskazanie, w
czyim zakresie usunięcie tych
elementów małej architektury. Jeżeli
będzie to zakres Wykonawcy proszę o
wskazanie miejsca ich odwozu.

5.

Kto jest Właścicielem gruzu z rozbiórki
nawierzchni asfaltowej i podbudowy?

Materiały z rozbiórek, oprócz elementów
metalowych, należy wywieźć na wysypisko i
uprzątnąć teren, koszt z tym związany
należy uwzględnić w kosztach ogólnych
budowy. Dochód uzyskany ze sprzedaży
złomu, zgodnie z Rozdz. III SIWZ, należy
przekazać na konto Urzędu Miejskiego w
Białymstoku.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przedłuża termin
składania i otwarcia ofert na 3 grudnia 2019 r. Godziny pozostają bez
zmian.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający
zmienia odpowiednio treść ogłoszenia.
Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą
zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego.

Zastępca Prezydenta Miasta
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