Nowa Sól, dnia 17 maja 2021 r.
ZP.271.0005.2021

Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w trybie
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Odra dla
turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r.
poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje
treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.
Pytanie nr 1
W załączonym do dokumentacji przetargowej PFU zamawiający przedstawia barierkę
„B2”. Nie określono, w której części zadania i w jakiej ilości należy wskazaną barierkę
wbudować. Prosimy o określenie miejsca montażu oraz wymaganej ilości.
Odpowiedź
Zamawiający zrezygnował z montażu barierki B2, dlatego w PFU w punkcie F.2
WYPOSAŻENIE została w każdej lokalizacji wprowadzona adnotacja – „nie występuje”.
Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie dokładnych wymiarów ciosów granitowych, których należy użyć
do wykonania schodów terenowych„SCH2”.
Odpowiedź
Do wykonania schodów granitowych SCH2 należy zastosować ciosy granitowe o
wymiarach: 44 cm x 10 cm x 100 cm (gł x wys x dł).
Pytanie nr 3
Prosimy o określenie powierzchni schodów terenowych, które należy wykonać z
ciosów granitowych („SCH2”) dla części III zadania (Siedlisko).
Odpowiedź
Powierzchnia schodów terenowych SCH2 dla zadania III (Siedlisko) wynosi 70 m2.
Pytanie nr 4
Czy przedstawione w PFU elementy małej architektury są przykładowe, czy należy
ściśle trzymać się określonych parametrów? Jakie odchylenia zamawiający dopuszcza
przy wyborze wskazanych elementów.
Odpowiedź
Przedstawione w PFU elementy małej architektury są przykładowe, Zamawiający
wymaga zastosowanie elementów z zachowaniem wskazanych w PFU materiałów.
Dopuszcza się tolerancję wskazanych parametrów wymiarowych w zakresie +/- 5%
z wyłączeniem wysokości barierek.
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W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia,
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24 maja 2021 r. do godz.
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 12:00.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 22 czerwca 2021 roku.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część
specyfikacji warunków zamówienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli
(-) Jacek Milewski
Podpisano elektronicznie
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