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prowadzonego

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ (Nr 2)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: . „Odrodzenie kulturowego krajobrazu małych miasta Laduszkin (Rosja) i Młynary

(Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje
poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:
Pytanie nr 1:
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z płytek granitowych śrutowanych o wym. 40x40x6 cm. Jakie
są warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni? W projekcie pierwotnym znajduje się
informacja o układaniu płyt na 4-5 cm podsypki cementowo piaskowej, w przedmiarach do projektu
zamiennego znajdują się pozycje:
• 10 d.3. 2 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy

po zagęszczeniu
• 11 d.3. 2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po

zagęszczeniu cm (brak informacji o frakcji kruszywa oraz grubości warstwy podbudowy).
Zamawiający wyjaśnia, że prace w tym zakresie należy wycenić zgodnie z zapisami przedmiaru tj.:
•

10 d.3. 2 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
•

11 d.3. 2 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm (z kamiennego niesortowanego oraz miału kamiennego)
Pytanie nr 2:
W jakiej skali mają zostać wykonane miniatury budowli młynów i wiatraków?
Zamawiający wyjaśnia, że miniatury trzech młynów i jedną miniaturę drzewa (dęba) należy wykonać
w skali 1:20.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana Nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):
W rozdziale XIV (Termin związania ofertą) w punkcie 2 datę „30 października 2021 roku”, zastępuje
się datą „02 listopada 2021 roku”.
Zmiana Nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):
W rozdziale XVI (Sposób i termin składania ofert) ) w punkcie 2 datę „01 października 2021 roku”,
zastępuje się datą „04 października 2021 roku”.
Zmiana Nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):
W rozdziale XVII (Termin otwarcia ofert) w punkcie 1 datę „01 października 2021 roku”, zastępuje
się datą „04 października 2021 roku”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Nowym terminem składania i otwarcia ofert jest 04 października 2021 roku, a godziny składania i
otwarcia pozostają bez zmian.

