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ODPOWIEDZI NR 4

ITK.III.271.1.2019.MT Brzesko dn. 6.02.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. , poz.1986 ) zamawiający: Gmina Brzesko reprezentowana przez 
zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha odpowiada na pytania zadane przez wykonawców dotyczące 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Brzesko’’

Pytanie nr 1

PFU opisuje między innymi istniejące wyposażenie miejsca postojowego. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru robót poprzez doprecyzowanie poz.29,30,32,33 oraz określenie
a. czy ławki do siedzenia (poz.29 przedmiaru robót) mają być wyposażone w oparcia
b. na ile rowerów należy dostarczyć i zamontować stojak rowerowy ( poz. 30 przedmiaru robót)
c. prosimy o określenie jaki sprzęt do ćwiczeń plenerowych należy' zakupić i zamontować (poz.32 
przedmiaru robót) -  2 szt.
d. jaki zestaw zabawowy należy dostarczyć i zamontować (poz. 33 przedmiaru robót) -  1 kpi.

Ad. 1

a. ławki wkopywane z oparciem
b. stojak rowerowy na 6 stanowisk
c. 2 urządzenia( MOTYL + ROWEREK ) do ćwiczeń zamontowane na jednym pylonie
d. zestaw zabawowy o wymiarach około: dł. 5.0 m. szer 4.0 m. wy s. 3.0 m ze stali nierdzewnej, płyty 
HDPE, podesty wykonane z antypos zaewe sklejki w odcodpome; Maksymalna wy sokość 
swobodnego upadku do 1,0 m

Pytanie nr 2

Według odpowiedzi Zamaw iającego z dnia 4.02.2019r. do rozdziału pn. Oznaczenie trasy należy 
skorzystać z katalogu KNR 2-31 poz. 0701-02-020 i poz. 0703-02-020. Katalog KNTR 2-31 poz. 0701- 
02-020 określa „poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5 mm z 
rur fi 60mm rozstaw słupków 2,5 m” Czy zamawiający podtrzymuje odpowiedź czy też zamienia na 
katalog KNR 2-31 pozycję 702 02 opisująca słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm”?

Ad. 2

Należy zastosować katalog KNR 2-31 poz. 0702-02 słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 
70 mm

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. Zamawiający 

informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną częścią SIWZ, a 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania ofert
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