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WYJAŚNIENIE TREŚCI  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie 

podstawowym pn. Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz               
z budową drogi 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
 
Pytanie 1 
Czy w skład przetargu wchodzi zarówno część 1a-nawierzchnia drogi dojazdowej i manewrowej 
na parkingu oraz 1b - nawierzchnia dojazdowa strona wschodnia? Jeśli tak, to proszę                           
o wskazanie w przedmiarze pozycji kostki cięto-łupanej 20x10x8 cm.  
Odpowiedź  
pozycja  przedmiaru 4.1.6.- powinno być: 
Nawierzchnia z kostki GRANITOWEJ cięto-łupanej 20cm x 10 cm o wys. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - UKŁADANIA RÓWNOLEGŁYMI PASAMI- 410 m2 
Uwaga Załączone przedmiary robót nie stanowią wyłącznej podstawy do obliczenia ceny oferty. 
Należy je traktować jako pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak wykonawca 
przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych 
prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z niniejszej SWZ wraz z 
załącznikami. 
 
Pytanie 2  
Proszę o przesłanie wymiarów słupka betonowego pod oprawę solarną.  
Odpowiedź  
wg Projektu Budowlanego punkt 3.3. poz. E- słupek – rura wys. 0.6m posadowiona na cokole 
betonowym 
 
Pytanie 3  
Proszę o wskazanie jak przykładowego wyglądu poręczy i ich opisu z czego mają być wykonane.  
Odpowiedź  
opis poręczy na rys. Nr 4 – Przekroje konstrukcyjne 
 
Pytanie 4  
Proszę o wskazanie przykładowego wyglądu bramy wjazdowej i mechanizm.  



Odpowiedź 
do zastosowania typowa brama przesuwna z wypełnieniem panelowym wys. 1,80 i szer. 4,0 m, z 
elektrycznym napędem  automatyzacji bramy przesuwnej na pilot.  
 
Pytanie 5  
Ze względu na to, że nikt nie produkuje krat stabilizujących 8 cm, proszę o wskazanie czy krata 
ma być 7,5 cm czy 10 cm, ponieważ jest różnica w cenie i jaka ma być wtedy gramatura. 
Odpowiedź 
do zastosowania krata stabilizująca wys. 8 cm +/- 0,5cm.- do zastosowania na 
parkingi. 
 
 

 
 
 

Podpisano  elektronicznie 
       Zastępca Wójta  
     Małgorzata Haładyj 


