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3/ZP/2020

Woskowice Małe, 11.08.2020 r.

I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: Przetargu nieograniczonego – „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowoparkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytań:
1. W opisie projektu jest 30 szt. ławek, 28 szt. koszy, 5 szt. tablic, w przedmiarze 55,5 m
ławek, 28 szt. koszy, 6 szt. tablic. Jednocześnie na projekcje zagospodarowania terenu
oznaczonych 6 szt. tablic, natomiast w Decyzji nr 741/N/2019 z dn. 8.08.2019r.
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest informacja o wprowadzeniu 5
szt. tablic.
Prosimy o sprecyzowanie liczby elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice).
2. Na jaką odległość należy przewieźć materiał ze ścinki drzew?
3. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów dla projektowanych róż okrywowych.
Czy należy przyjąć jak w przypadku traw ozdobnych pojemnik P9 czy inny.
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy dla różaneczników zgodnie z przedmiarem i
dokumentacją należy przyjąć pojemnik C15 - czy nie chodzi o pojemnik C1,5.

Odpowiedzi:
Ad. 1
Liczba elementów małej architektury, która jest do zrealizowania w ramach niniejszego
zamówienia to:
- ławki – 30 szt.,
- kosze na śmieci – 28 szt.,
- tablice informacyjne – 5 szt.
Ad. 2
Materiał ze ścinki drzew (dłużyca + konary) zgodnie z przedmiarem robót należy przewieźć
na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Od miejsca ścinki drzew do
miejsca składowania materiału jest odległość ok. 600 m (w przedmiarze błędnie wskazano

400 m). Natomiast gałęzie i karpinę należy zutylizować rozdrabniaczem do biomas i
wywieźć na odległość do 15 km.
Ad. 3
Dla traw ozdobnych należy przyjąć pojemnik produkcyjny P9, dla róż okrywowych pojemnik dwulitrowy czyli C2. Dla różaneczników, tak jak podano w przedmiarze, należy
przyjąć pojemnik C15.
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