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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach
Wrocławskich
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie:

Pytanie 1 Proszę o sprecyzowanie, którego obszaru dotyczy pozycja z przedmiaru "Wykaszanie
chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym" oraz przyporządkowana jej wartość
28 162,00 m2?
Odpowiedź 1 Pozycja z przedmiaru "Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów
na terenie zadrzewionym" oraz przyporządkowana jej wartość 28 162,00 m2 dotyczy całości
terenu (ozn. K3- K42 wg załącznika graficznego), z pominięciem obszaru przypisanego do strefy
parkingu –K1, K2.
Pytanie 2 Proszę o doprecyzowanie powierzchni obszarów zaznaczonych na mapie z planowanymi
pracami przy wycięciu podszytu - podanie rzędu wielkości w m2 lub ha. Obecnie podane są wartości
procentowe bez odniesienia do wielkości powierzchni
Odpowiedź 2 Na dodatkowym załączniku graficznym podano przybliżone powierzchnie obszarów
objętych opracowaniem.
Przy obliczeniu powierzchni przeznaczonej do wycięcia podszytu, ujętej w przedmiarze, wzięto
pod uwagę uśrednioną procentową wartość skali prac (opisaną w dodatkowym załączniku
graficznym), jak również istniejący stan terenu oraz inne prace planowane w ramach Inwestycji
(m.in. prace przy karczowaniu krzewów, prace przy pogłębianiu zbiornika i rowów), które
wpływają na ograniczenie powierzchni wskazanej do wykaszania chwastów i jednorocznych
samosiewów.
Pytanie 3 Proszę o informacje nt. terminu wykonania ścieżek. Czy przed etapem wykonania nasadzeń,
tj. wiosna 2018 r. oraz montowania tablic teren będzie już posiadał układ komunikacyjny ścieżek? Jeśli
nie, proszę o uzupełnienie dokumentacji o plansze z wymiarami umożliwiającymi prawidłową orientacje w
terenie
Odpowiedź 3 W chwili obecnej Inwestor nie przewiduje wykonania ścieżek.
Na załączniku graficznym kolorem czerwonym wskazano projektowaną ścieżkę pieszo –rowerową,
przeznaczoną do wytyczenia w innym etapie Inwestycji. Pozostały układ ścieżek pokrywa się z
zasadniczym stopniu z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, przeznaczonymi do poszerzenia,
zgodnie z wymiarami podanymi na części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu
Pytanie 4 Czy karta gwarancyjna obejmuje tylko trwałe elementy czy również rośliny? Jeśli w zakres
gwarancji wchodzą rośliny to niezbędne jest dołączenie do przedmiaru zakresu i okresu pielęgnacji
Odpowiedź 4 W zakres gwarancji nie wchodzą rośliny.
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