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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek 

parkowych”,  dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

 

 

Zamawiający – prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Rewitalizacja parku w Domecku – 

udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”,  dofinansowanego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” odpowiada na pytania, które w dniu 19.02.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego, 

dotyczące przedmiotowego postępowania,  nr ogłoszenia w BZP  516845-N-2018 z dnia 

12.02.2018 r.  

 

Pytanie 1: 

W pkt. IV SIWZ termin zakończenia realizacji jest 31 sierpnia 2018 natomiast we 

wzorze umowy paragraf 2 pkt.1 jest zakończenie robót podano na dzień 30 czerwiec 2018. 

Która data jest prawidłowa? 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o przetargu prawidłowy termin wykonania 

zamówienia to 31 sierpień 2018 r.  

 

Pytanie 2: 

We wzorze umowy w paragrafie 3 podano dokładną datę dotyczącą stanu zaawansowania robót 

(9 kwiecień 2018), na podstawie którego można wystawić fakturę częściową. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne okoliczności nie pozwolą na zrealizowanie 25% 

wartości umowy, to czy Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej w innym, 

późniejszym terminie po wykonaniu 25% czy też rozliczyć będzie można stan robót do dnia 9 

kwietnia 2018 w zaawansowaniu mniejszym niż 25%? 

Odpowiedź 2: 

Zgodnie z zapisem zawartym w projekcie umowy (§3 ust.2 pkt1) „ I rata będzie płatna na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej, doręczonej Zamawiającemu po 

prawidłowym wykonaniu, zgodnie z kosztorysem ofertowym, nie więcej niż 25 % całości 

przedmiotu Umowy wg stanu zaawansowania prac na 9 kwietnia 2018 r. potwierdzonych 

bezusterkowym protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego , przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestycji, zawierającym 

zestawienie wartości wykonanych prac.” Wykonawca przedstawia fakturę  rozliczającą stan 

robót wykonanych do dnia 9 kwietnia 2018 r.  w zaawansowaniu nie więcej niż 25 % całości 



przedmiotu Umowy. A co za tym idzie faktura może obejmować zakres prac w zaawansowaniu 

mniejszym niż 25% całości przedmiotu Umowy.  

Zamawiający nie dopuszcza wystawienia faktury częściowej w innym terminie, niż wskazany 

we wzorze umowy.  

 

Pytanie 3: 

W przedmiarze pozycje 10-11 warstwa dynamiczna z kruszywa łamanego 0-16 mm.  

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kamienia łamanego pochodzenia bazaltowego, 

szarogłazowego lub dolomitowego czy też Zamawiający wymaga zastosowanie kruszywa 

HanseMineral? 

Odpowiedź 3: 

Nawierzchnia musi być wykonana  zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  jako wodoprzepuszczalne, mineralne dla alei parkowych. Wszystkie warstwy 

muszą być zgodne z technologią. 

 

Pytanie 4: 

W przedmiarze pozycje 12-13 nawierzchnia z miału kamiennego, opis sugeruje wykonanie 

nawierzchni z HanseGrand Royal. Czy należy wycenić nawierzchnię z HanseGrand Royal? 

Odpowiedź 4: 

Nawierzchnia musi być wykonana  zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,  jako wodoprzepuszczalne, mineralne dla alei parkowych. Wszystkie warstwy 

muszą być zgodne z technologią. 

 

Pytanie 5: 

Czy na przekroju poprzecznym właściwie narysowano opór betonowy obrzeży? 

Odpowiedź 5: 

Załączono schemat osadzenia krawężnika. 
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