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AT.282.87.2021.ACZ                          Bodzentyn, dnia 06-08-2021 r. 

Dotyczy: 

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt.  1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 

pn.:„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce 

edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III -  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych 

na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi 

zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”  

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający, na 
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść wniosku wraz z odpowiedzią: 

 
Pytanie 1: 
„Co oznacza i jakich konkretnie działań wymaga od Wykonawcy zapis „ Projektowana nawierzchnia 

z granulatu kamiennego rodzimego oznaczona kolorem zielonym w projekcie budowlanym na rysunku nr ZT-PB-01. 
Zagospodarowanie terenu powinno być przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach” ? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania prac polegających na ułożeniu nawierzchni z granulatu 

kamiennego w taki sposób, aby nawierzchnia była twarda i stabilna umożliwiająca poruszanie się osób 
niepełnosprawnych na wózkach.  

 
Pytanie 2:  
„W dokumentacji podano powierzchnie projektowanych nawierzchni. Jakie są długości/ jaki jest kilometraż 

poszczególnych nawierzchni?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jest to inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu (powierzchniowa) 

a nie inwestycja liniowa. Wszystkie wymiary i powierzchnie niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia 
zawiera dokumentacja projektowa. 

 
Pytanie 3:  
„Materiał kamienny na nawierzchnie należy pozyskać z wykopów pod nawierzchnię, w przypadku braku 

wystarczającej ilości materiału kamiennego Wykonawca zapewni materiał kamienny naturalny o parametrach fizyko-
chemicznych takich samych jak miejscowy materiał”;  Czy przeprowadzono wykopy/odwierty kontrolne pozwalające 
na oszacowanie ilości urobku do ponownego wykorzystania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przeprowadzał wykopów/odwiertów kontrolnych umożliwiających oszacowanie ilości 

urobku do ponownego wykorzystania. 
 
 

z up. Paweł Sadrak  
gł. specjalista ds. obsługi funduszy celowych  

/podpis na oryginale/ 


