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Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI 5IWZ

dot': postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer spraw!: s1E.zl1.4.ZO2O. Nazwa
zadania: Budowa przystani 2eglarskiej wraz z drogq dojazdowq do plaiy w miejscowoici
Gowidlino.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U,2018.1986 j.t. z p6in.
zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci specyFikacji istotnych
warun k6w zam6wi en i a, przedstawi amy n astqpuj qce wyj a6n ienia:

Pytanie:

1' Proszq o wyja6nienie nastqpujqcych zadafi wnzz ilo(ciami zawartych przy budowie drogi
dojazdowej:

-Rozbi6rka istniejqcego ogrodzenia drewnianego na stupkach drewnianych wraz z ponownym
ustawieniem;

-Rozbi6rka istniejEcego ogrodzenia z siatki na stupkach betonowych wtazz ponownym

ustawieniem:

Brak lakowych pozycji w przedmiarze.

2' Roboty pomiarowe przy budowie drogi dojazdowej wedtug przedmiaru wynoszE 330m. Wedtug opisu
w SIWZ odcinek ma 165mb. Pr:oszq o wyjainienie.

3. Przedmiar robot dla drogi dojazdowej uwzglqdnia juz wszystkie uwagi zawarte w SIWZ ( str. 4 i 5) ?
Je6li nie proszq o aktualizacjq

0dpowiedi:
1. W ramach inwestycji nalezy zaplanowai jedynie rozbi6rkq wskazanych ogrodzen zar6wno tego na

stupkach drewnianych, jak ibetonowych.0dtworzenie przedmiotowych ogrodzefr nie jest
przedmiolem inwestycj i.

2. Roboty pomiarowe odnoszq siq do catoSci zakresu prac, uwzglqdniajqcych budowq drogi dojazdowel
(ok. 165 m) oraz rozbudowq ul. Jeziornej (ok. 160 m).Opis wskazujqcy na dtugo6( 165 mb odnosi
siq do odcinka nowobudowanego.
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3. Tak, przedmiar uwzglqdnia przedmiotowe uwagi. Nalezy jednak pamiqtai, ze przedmiary robot majq
charakter pomocniczy w slosunku do projekt6w ispecytikacji technicznej i stu24 Wykonawcy do
wtaSciwego skalkulowania ceny swojej ofer'ly. Za wykonanie zam6wienia zamawiajqcy rozliczy siqz
Wykonawcq ryczattem.
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