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Zakopane, dnia 06.06.2018r.
Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/18

Wykonawcy Pobierający Materiały
Przetargowe SIWZ

W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa obiektów małej architektury w miejscu
publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579; zm.) przesyłam Państwu treść
pisemnych pytań i odpowiedzi związane z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania
dotyczących przedmiotowej SIWZ.

Pyt: 1. Prosimy zamieścić projekt technologii fontanny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonawca według własnej wybranej technologii
fontanny powinien dokonać kalkulacji w ofercie.
Pyt: 2. Czy istnieje możliwość wypłycenia kanalizacji deszczowej (analizując projekt nie

narzuca się konieczność tak głębokiego posadowienia kanału nawet 4 m. wypłycenie
kanalizacji znacząco obniży koszt robót i przyspieszy ich wykonanie)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, żę wytycznymi do wykonania projektu były materiały
archiwalne, na których były podane wyjścia z budynku jak również rzędne istniejących
kanalizacji. W oparciu o te dane zostało wykonane posadowienie kanalizacji. Na tym
etapie należy przyjąć posadowienie zgodnie z projektem.
Pyt: 3. Czy element nazwany obrzeżem z betonu wylewanego o chropowatej fakturze można

zamienić na płytki/kostkę płukaną (faktura również chropowata).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zamiany odlewanych
elementów na płyty, prace należy wykonać zgodnie z projektem.
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Pyt: 4. W jakiej technologii wykonać półokrągłe stopnie
Odpowiedź: Zamawiający informuje, żę Projekt zakłada odlanie palisady stopni z betonu
prefabrykowanego oraz wypełnienia kostką Zamawiający załacza rysunek detalu.

Zgodnie z art. 12 a ust. 1 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia 14.06.2018 r. godz. 11:30. Termin otwarcia 14.06.2018 r. godz. 11:45 (pkt
16 i 17 siwz).
UWAGA !
Działając na podstawie art. 38 ust.4 wyżej cytowanej ustawy, postanawia się
wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów SIWZ, które stają się jej integralną częścią.
Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe
(SIWZ).

Zatwierdzam dnia 06.06.2018r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
(data i podpis)
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