
Zdzieszowice, dnia 02.06.2022 r.

G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E
Znak sprawy :  ZB.271.5.2022

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez możliwości negocjacji na: „1) Wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdzieszowicach

2)  Budowa  miejsca  parkingowego  dla  osób  niepełnosprawnych  na  Os.  Piastów  I  w

Zdzieszowicach  (przy bloku nr 9)” (znak sprawy: ZB.271.5.2022)

          Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia

treść  zapytań  złożonych  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
Czy w zakres wykonania zadania wchodzi ułożenie rur osłonowych, którego to zakresu nie ujęto w

udostępnionych przedmiarach?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust.  1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w zakresie

przedmiaru (plik nr 10) – skorygowany przedmiar w załączeniu. 

Zapytanie nr 2:
W przedmiarze  na  zadanie  nr  1  nie  ujęto  prac  rozbiórkowych  krawężników  oraz  istniejącego

chodnika z kostki brukowej, wraz z wywozem i utylizacją gruzu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust.  1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, w zakresie

przedmiaru (plik nr 10) – skorygowany przedmiar w załączeniu. 

Zapytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie parkingu z płyt ażurowych gr. 8 cm, jako kostki brukowej

Eko?

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Zapytanie nr 4:
W miejscu projektowanych powierzchni parkingowych zlokalizowana jest poręcz łańcuchowa oraz

drzewa  i  krzewy,  których  demontażu  i  wycinki,  nie  ujęto  w  przedmiarach.  Czy  przedmiotowe

roboty wchodzą w zakres zamówienia?



Odpowiedź na zapytanie nr   4  :  

Demontaż poręczy łańcuchowej  został  uwzględniony w skorygowanym przedmiarze.  Natomiast

drzewa nie podlegają wycince.

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/
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