Sosnowiec, dnia 19.11.2020 r.
Znak sprawy:
ZP.1.3.2020

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Remont nawierzchni parkingu – Część I”.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, poniżej cytuje
pytanie złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
przedkłada odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 18 przedmiaru dotyczącej utylizacji krotność 14 jest
prawidłowa?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, plik
Przedmiar, poz. 18, której kolumna 3: Opis i wyliczenia otrzymuje brzmienie:
UTYLIZACJA
Krotność = 1
585,995
Pytanie nr 2:
W opisie technicznym krawężnik betonowy posiada wymiary 15x25cm, a w przedmiarze robot
15x30cm. Proszę wskazanie prawidłowych wymiarów.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Prawidłowe wymiary krawężnika zawarte są w przedmiarze i wynoszą 15x30 cm.
Pytanie nr 3:
W opisie technicznym obrzeże chodnikowe posiada wymiary 8x25cm, a w przedmiarze 8x30cm.
Proszę wskazanie prawidłowych wymiarów.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Prawidłowe wymiary obrzeży chodnikowych zawarte są w przedmiarze i wynoszą 8x30cm.
Pytanie nr 4:
Opis techniczny przewiduje rozbiórkę krawężników, w przedmiarze brak takiej pozycji.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Usunięcie krawężników nie zostało ujęte oddzielną pozycją KNR, jest ona uwzględniona w pozycjach
1 oraz 2 przedmiaru podczas usuwania starej nawierzchni przy wykonywaniu korytowania.
Pytanie nr 5:
Proszę o podanie typu kostki betonowej, jest to istotne dla właściwej wyceny i porównywalności
ofert.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez
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wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
Parametry techniczne kostki brukowej zostały opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót - pkt. 2.1. Kostka brukowa wibroprasowana.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – ZP.1.3.2020.
Dyrektor
Michał Góral

2

