
FUndUszeEuropejskie -",?Tr'ś3ffil'śA'#3ł'r:,łi..
Pro9ram Regionatny

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Krynica Morska 19.0ż.2018 r.

ZP.271.3-3.2018

dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Budowa ścieżki rowerowej w Krynicy
Morskiej" w ramach realizacji projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międrynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta
Krynica Morska"

Zamawiający informuj e, iżw toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy Pry. udziela następujących odpowiedzi:

Pl-tanie Nr 1: Prosimy o podanie w jakim kolorze naleĘ wykonaó mury oporowe,

Odpowiedź na pytanie Nr 1: Mury oporowe naleĘ wykonać w takim §amym kolorze jak kolor

nurów oporołvych na zejściach naplażę (kolor żółay).

Pytanie Nr 2: Prosimy o potwierd zenie,żew ramach lnwestycji (Etap II) naleĘwykonaó 3 sź. ławek

przeznaczonych dla 12 osób kńda.

Odpowiedź na pytanie Nr 2: Zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym Elektrownie \ilodne

ZENERIS należy łvykonać 3 ławki 4 osobowe.

Pl.tanie Nr 3: Prosimy o potwierdzenie, iż w pkt. 7 OfeĘ - fi.-y podwykonawców naleĘ wskazaó

tylko w przypadkll, jeżeli są oni znani Wykonawcy na etapie składania ofeĄ.

Odpowiedź na pytanie Nr 3: TAK.

Pytanie Nr 4: Prosimy o przekazanie w jaki sposób mają być zabezpieczone przedkorozja elementy

drewniane. Czy w okresie gwarancji Zmawialący przewiduje prace pielęgnujące wykonryaflę przez

Wykonawcę? Jeśli tak - to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie Nr 4: ElemenĘ drewniane należy zabezpiecry odpowiednim środkiem

impregnującym (anĘgrrybicznym), a elemenĘ żeliwne (stalowe) środkiem anĘkororyjnym.

W okresie gwarancji naleĘ przewidzieć prace związane z wymianą wypaczonych listew,

ponownym malowaniem środkiem impregnującym itp.

Pytanie Nr 5: Czy Zamawiający przewiduje prace utrzymaniowe rwiy,ane z pielęgnacjazie|eniprzez

Wykonawcę? Jeśli tak -to w jakim zakresie,

Odpowiedź na pytanie Nr 5: NIE.
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