Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
UDA-RPSL.05.03.02-24-07HA/17-00

Bytom, dnia 12.10.2018r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
pn. Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace renowacyjne
przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I

Zamawiający zgodnie z pkt IX.9 ogłoszenia odpowiada na pytanie dotyczące treści ogłoszenia, które wpłynęło do
Zamawiającego w dniu 08.10.2018r., zmienia treść ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert w poniżej
określonym zakresie:

Pytanie nr 1.
W projekcie, przedmiarze oraz opisie zamówienia jest montaż kamiennych płyt w partii cokołu kościoła jednakże brak
informacji jaki rodzaj kamienia należy zastosować. Proszę o wskazanie konkretnego rodzaju kamienia oraz grubości.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Należy zastosować piaskowiec w ciepłym odcieniu, korespondujący z już zastosowanym w portalu
północnym; grub. 4-5 cm; wielk. 45x26 cm, 1 cm spoiny między modułami.
Pytanie nr 2.
W projekcie opisane jest zagospodarowanie terenu wokół kościoła i wykonanie trawnika z rolki, natomiast w
przedmiarze jest trawnik z siewu. Proszę o określenie jaki rodzaj trawnika zastosować.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający informuje, że należy zastosować trawnik z siewu.
Pytanie nr 3.
W projekcie oraz opisie przedmiotu zamówienia jest informacja o ustawieniu elementów mebli miejskich. Brak ich w
przedmiarze. Czy Zamawiający wymaga ich montażu? Jeśli tak, proszę o podanie ilości oraz rodzaju tych elementów
oraz czy Zamawiający zmieni przedmiar w takim przypadku.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający rezygnuje z montażu mebli miejskich.
Z uwagi na powyższe zmianie ulega

1) pkt. III.B.2.4) ogłoszenia [Krótki opis przedmiotu zamówienia], w którym usuwa się zapis:
„ustawienie elementów mebli miejskich: ustawienia elementów mebli miejskich”

2) pkt. 1.1.2 ppkt 4) załącznika nr 4 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia [przedmiot i
zakres robót], w którym usuwa się zapis:
„ustawienie elementów mebli miejskich: ustawienia elementów mebli miejskich”
3) §1 ust. 3 pkt 4) Istotnych postanowień umowy- załącznik nr 8 do ogłoszenia w którym usuwa
się zapis:
„ustawienie elementów mebli miejskich: ustawienia elementów mebli miejskich”
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Pytanie nr 4.
Przedmiot zamówienia przewiduje wycinkę drzew. Proszę o informację czy jest zgoda na usunięcie drzew oraz
podanie wysokości i średnicy drzew. Jeśli nie ma takiego tego dokumentu proszę o określenie po czyjej stronie leży
uzyskanie zgody na wycinkę
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę 1 drzewa. Wysokość drzewa około 8 m, średnica około
15-20 cm.
Pytanie nr 5.
Projekt przewiduje nasadzenie drzew rodzaju głóg pospolity. Niestety taki rodzaj głodu jest obecnie niedostępny na
rynku. Proszę o wskazanie czy Zamawiający przewiduję możliwość zmiany rodzaju drzew do nasadzenia. Jeśli tak,
proszę o wskazanie na jaki?
Pytanie nr 6.
W projekcie brak informacji o wysokości oraz średnicy wymaganych drzew do nasadzenia. Proszę o uzupełnienie
informacji.
Odpowiedź na pytanie 5 i 6.
Zamawiający informuje, że dopuszcza nasadzenie głogu pospolitego o wysokości sadzonki min. 150cm
lub głogu dwuszyjkowego drzewiastego pośredniego Paul`s Scarlet o wysokości sadzonki min 150cm.
Pytanie nr 7.
Proszę o określenie frakcji grysu granitowego. W projekcie opisany jest 16-30, który nie jest dostępny na rynku. Grys
powszechnie stosowany jest w frakcjach 16-22 lub 16-32. Proszę o określenie, którą frakcję należy zastosować.
Odpowiedź na pytanie nr 7.
Grys o którym mowa w projekcie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza także grys o frakcji
16-32
Pytanie nr 8.
W projekcie przewidziana jest grubość 8 cm grysu granitowego, natomiast w przedmiarze jest mowa o 5 cm. Proszę
o jasne określenie jaką grubość po zagęszczeniu należy uzyskać.
Odpowiedź na pytanie nr 8.
Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z projektem tj. 8 cm.
II

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia ww. odpowiedzi oraz wprowadzenie zmian
treści przygotowywanych ofert Zamawiający zmienia termin określony w ogłoszeniu:
Składania ofert z dnia 19.10.2018r. godz. 17:00 na dzień 24.10.2018r. godz. 17:00.
Otwarcia ofert z dnia 19.10.2018r. godz. 17:15 na dzień 24.10.2018r. godz. 17:15.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i
zmiany jako stanowiące integralną część ogłoszenia. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności
oraz stronie Parafii.
/-/
ks. Piotr Kopiec – Proboszcz Parafii
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