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Uniejów, 10.02.2020

dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż
rzeki Warty w Uniejowie” etap IIZamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do
Zamawiającego
31 Pytanie
Proszę o sprecyzowanie jakie oprawy, miejsce ich wbudowania i ile sztuk ma być do
„oświetlenia akcentującego” spływ wody.
Odpowiedź: W części dotyczącej Placu Bogumiła nie ma przewidzianego oświetlenia
akcentującego (występują one tylko w zadaniu 1.B). Wszystkie projektowane oprawy w danej
części projektu pokazano na planie kolorem czerwonym (słupki OPW-1 do OPW-19)
32 Pytanie
Proszę o sprecyzowanie ilości opraw liniowych LED RGB.
Proszę podać dokładną ilość ile jest opraw długości 30cm, a ile opraw innej długości.
Odpowiedź: Po jednym w miejscu występowania siedzisk (6 szt. 305mm), na ścieżkach ze
strony zachodniej ( 2 szt. 1219mm + 1 szt. załamanie 305mm) , i w miejscu spływu wody w
murku (4 szt. 1219mm). Do wyceny należy ująć :
- 7 szt. 305mm
- 6 szt. 1219mm
33 Pytanie
Czy inwestor dopuszcza wykonanie elementów granitowych (kostka,
schody) z granitu strzegomskiego jasno-szarego ?.
Odpowiedź: Tak.
34. Pytanie Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do
zaprojektowanych
35. Pytanie Czy Zamawiający dopuści pomost na pływakach polietylenowych o innych
wymiarach zewnętrznych, przy założeniu, że wykonawca zagwarantuje takie same parametry
techniczne pomostu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie
równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do
zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową,

opisu zamówienia Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis
oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania
są
równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym
36. Pytanie. Czy zamawiający dopuści pomost rekreacyjny z pływaków niskoburtowych o
innych wymiarach modułu.
Odpowiedź: Nie
37. Pytanie. W projekcie przewidziano trapy z poszyciem z drewna modrzewiowego
ryflowanego olejowanego gr 5cm. Taka deska jak i konstrukcja stalowa z której ma być
wykonany trap będzie ciężka co może powodować podtapianie pomost. Czy zmawiający
dopuści deski o innej cieńszej grubości.
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że ich grubość będzie wynosiła nie mniej niż 4,0 cm
38. Pytanie. W dokumentacji nie ma podanych wymiarów trapu, proszę o podanie wymiarów
zaprojektowanych trapów.
39. Pytanie. Prosimy o określenie ilości barierek na pomoście i ich umiejscowienie.
Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami DWG
40. Pytanie Czy zamawiający dopuści barierki ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź: Nie

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
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