BZP.271.11.2019

Będzin, dnia 15.04.2019 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zagospodarowanie

bulwarów Czarnej

Przemszy – etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje
zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE 9: Jaka jest przewidziana powierzchnia do rozłożenia agrowłókniny?
ODPOWIEDŹ 9: Ilość agrowłókniny do rozłożenia: 284 m². Aktualny wykaz roślin i prac
przy zieleni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
PYTANIE 10: Jaka jest przewidziana powierzchnia do rozścielenia żwiru i kory?
ODPOWIEDŹ 10: Ilość żwiru: 284m², ilość kory 844m². Aktualny wykaz roślin i prac przy
zieleni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
PYTANIE 11:

Jaka jest przewidziana całkowita ilość opornika betonowego (podając w mb)

do ułożenia przy zakresie związanym z zielenią?
ODPOWIEDŹ 11: Ilość opornika betonowego 447 mb. Aktualny wykaz roślin i prac przy
zieleni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
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PYTANIE 12: Czy w ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zakładanie trawników?
Jeżeli tak, to proszę o podanie powierzchni oraz specyfiki trawy tj. trawa z rolki czy siew.
ODPOWIEDŹ 12: Nie przewiduje się zakładania nowych trawników. Wykonawca
zobowiązany jest jednak do uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym również
odtworzenia trawników do stanu poprzedniego, w miejscach gdzie obecnie trawnik występuje.
PYTANIE 13: Pompa zatapialna przewidziana w projekcie typ CM 15000 LV/24V ECO nie jest
w stanie zasilić 17 dysz, może zasilić 1 dyszę.
ODPOWIEDŹ 13: Aktualne rozwiązania projektowe dotyczące instalacji kaskady wodnej
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
PYTANIE 14: Dysze typu SITO 0085 nie służą do celu założonego w projekcie, nie
są przewidziane do efektu dyszy wielostopniowej powodującej przelew wody w dół.
ODPOWIEDŹ 14:Aktualne rozwiązania projektowe dotyczące instalacji kaskady wodnej
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
PYTANIE 15: Zasilanie wodą rzeczną nie jest dobrym pomysłem.
ODPOWIEDŹ 15: Zasilanie kaskady wodnej należy wykonać zgodnie z projektem.
UWAGA!!!
1. Zamawiający dokonuje zmiany w części XII Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, która otrzymuje brzmienie:
XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie,
ul. 11 Listopada 20 w Biurze Zamówień Publicznych pok. Nr 115 lub drogą korespondencyjną
(liczy się data wpływu) na adres:
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Zamówień Publicznych pok.115
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać
nazwą zadania.
Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2019 r. godz. 9:00.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
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Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim przy ul. 11 Listopada 20 w sali 101
w dniu: 24.04.2019 r. o godz. 10:00.
Pozostałe zapisy części XII pozostają bez zmian.
2. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w części XIII pkt 7 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia tj.:
Ceny podane przez Wykonawcę w Tabeli rozliczeniowej muszą pokrywać wszelkie koszty
wykonania robót, jak również m.in. koszty:
- pełnienia nadzoru archeologicznego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
WICEPREZYDENT MIASTA
Aneta Witkowska - Złocka
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