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Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy
Branice”
Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284
ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz.
1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy demontaż schodów terenowych(20szt) jest liczony w przedmiarze razem z demontażem
obrzeży betonowych (600mb łączenie). W PFU i SWZ zawarte są oddzielnie.
Odpowiedź na pytanie 1:
Tak, należy wycenić 1 komplet w jednej pozycji. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie
przedmiaru w tym zakresie.
Pytanie 2:
W SWZ zawarty jest zapis "wprowadzenie nowych nasadzeń roślinności okrywowej". W PFU
ani przedmiarze nie ma żadnych informacji na temat ilości.
Odpowiedź na pytanie 2:
Nie należy wyceniać roślinności okrywowej.
Pytanie 3:
W SWZ zawarty jest zapis "utwardzenie terenu i utworzenie placu z nawierzchni mineralnobitumicznej MMA AC11S" - brak pozycji w przedmiarze, w PFU - 146m2. Jakie mają być
grubości warstw dla placu (podbudowy, warstwy odsączającej)?
Odpowiedź na pytanie 3:
Należy wycenić ww. roboty oraz ująć pod nazwą: AC11S: podbudowa z kruszywa łamanego
bazaltowego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz podsypka piaskowa 0/2 mm
grubość 10 cm po zagęszczeniu.
Pytanie 4:
W przedmiarze i PFU widnieje zapis o adaptacji nawierzchni "Wykonanie nawierzchni ciągów
pieszych z masy bitumicznej MMA AC11S gr. 4 cm (beton asfaltowy)" 2705m2 natomiast nie
ma tego ujętego w SWZ. Czy wycena ma zawierać koszt adaptacji tych nawierzchni?
Odpowiedź na pytanie 4:
Tak, roboty mieszczą się pod zapisem SWZ pkt III ppkt. 2 c) tiret nr 6
Pytanie 5:
W SWZ jest punkt "budowa ciągów pieszych z nawierzchni mieneralno-bitumicznej MMA
AC11A z obrzeżami betonowymi". Czy ten punkt odpowiada zapisowi z przedmiaru "Budowa
ciągów komunikacyjnych na podbudowie mineralnej z nawierzchnią MMA AC11S gr. 4 cm" i
PFU o łącznej powierzchni 288m2? Proszę o podanie grubości warstw.
Odpowiedź na pytanie 5:
W SWZ nie ma zapisu o nawierzchni MMA AC11A.

Pytanie 6:
Czy punkt zawarty w SWZ "regulacja studzienek sieci uzbrojenia podziemnego" jest
równoznaczny z przedmiarem "Wymiana włazów" (3szt)? Według PFU studzienki są 4.
Odpowiedź na pytanie 6:
Nie, wycenie należy odrębnie poddać wymianę włazów 3 szt. i regulację innych urządzeń
uzbrojenia podziemnego. Zamawiający nie wyklucza istnienia w terenie uzbrojenia
podziemnego niewykazanego na mapie.
Pytanie 7:
Brak jednostek w przedmiarze dla pozycji "INFRASTRUKTURA, ADAPTACJA ŚCIEŻEK
POPRAWA KOMUNIKACJI" rampa dla niepełnosprawnych i stopnie terenowe. Proszę o
doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie 7:
Obrzeża: mb, kostka: m2, blok schodowy: m3, podbudowa: m3, podsypka: m3, beton: m3,
korytowanie: m3. Warstwy jak w PFU - str. 35 i 36.
Pytanie 8:
SWZ zawiera punkt: demontaż tablic-brak informacji w przedmiarze i w PFU jaka ilość tablic
Odpowiedź na pytanie 8:
2 tablice do demontażu zlokalizowane przy wejściu do parku os strony PSP – tablice na
dwóch słupkach.
Pytanie 9:
Czy wycena ma obejmować demontaż słupków odgradzających pomniki przyrody, wg PFU
min. 5 kpl. jako, że w SWZ jest zapis o montażu barierek przy pomnikach przyrody.
Odpowiedź na pytanie 9:
Tak, należy zdemontować 6 kompletów: słupki oraz łańcuchy.

Pytanie 10:
Czy wycena ma obejmować ściółkowanie korą nasadzeń krzewów i maty przeciw chwastom?
Jeżeli tak prosimy o podanie ilości w m2.
Odpowiedź na pytanie 10:
Nie należy wyceniać ściółkowania.

Pytanie 11:
Czy elementy małej architektury wchodzące w skład wyceny to tylko: tablice informacyjne,
budki lęgowe, hotel dla owadów i poidło. Czy pozostałe elementy takie jak: tablice
informacyjno-edukacyjne na Obszarach Natura 2000, słupki odgradzających i urządzenia
placu zabaw są zapewnione przez zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie 11:
Nie, należy wycenić wszystkie wykazane w PFU i przedmiarze obiekty małej architektury.
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