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1. W przedmiarach dołączonych do dokumentacji przetargowej, w kilku pozycjach dotyczących
wywozu i utylizacji odpadów Zamawiający podał obmiar "0" z dopiskiem przy opisie pozycji, że
kalkulacja ma być sporządzona i określona przez Wykonawcę. Rozumie się to w ten sposób, że
to Wykonawca ma wskazać miejsce składowania i to on określa dodatkową ilość kilometrów
która należy przyjąć do kalkulacji. Jednak zgodnie z opisem KNNR obmiar, czyli ilość odpadów
do utylizacji podana w m3 nie ulega zmianie i powinna być taka jak w podstawowej pozycji
dotyczącej utylizacji i wywozu na składowisko do 1 km.

W  związku  z  powyższym  prosimy  o  potwierdzenie,  że  to  Wykonawca  określa  miejsce
składowania odpadów, jednak obmiar w pozycjach wpisanych przez Zamawiającego powinien
odpowiadać podstawowemu obmiarowi.

2. W zakres wyposażenia Flow Parku wchodzi wykonanie tzw. PALISADY, przedstawionej na
rysunku Palisada-420x297. W opisie projektu jest tylko wyszczególnione, że ma być wykonana
z drewna akacjowego. Brak jest dokładnych ilości, ugości oraz przekrojów bali drewnianych,
sposobu impregnacji oraz sposobu montażu do podłoża.

W związku z powyższym prosimy o doszczegółowienie projektu o powyższe informacje, gdyż są
one niezbędne do prawidłowej kalkulacji  oferty. Brak podstawowych informacji  dotyczących
konstrukcji Palisady, spowoduje, że zostaną złożone oferty, w których zostaną skalkulowane
koszty palisady o rożnych parametrach co uniemożliwi ich porównanie.

3. W przedmiarach występuje pozycja dotycząca dostawy i montażu stojaka rowerowego. Brak
jest o nim informacji w projekcie.

Prosimy o dodanie karty technicznej stojaka rowerowego.

4.  Przedmiotowe  zamówienie  obejmuje  w  swoim  zakresie  również  wykonanie  nowych
nasadzeń.  Ilości oraz gatunki podane w opisie projektu zieleni nie zgadzają się z ilościami i
gatunkami wymienionymi w przedmiarach jak również odbiegają od gatunków wymienionych
na rysunku pzt.

Prosimy o ujednolicenie informacji, i podanie ilości i gatunków roślin jakie należy nasadzić w
przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania w myśl  art  29
ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z  dnia 5.05.2009:  „...nie  udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub
wprost  uchyleniu  się  od  odpowiedzi  na  część  pytań  w  tym  zakresie  i  cytowaniu  jedynie
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  spowodowało  utrudnienie
wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany
przepis art. 29 ustawy PZP...”). 


