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Szczecin, dnia 14 stycznia 2020 r. 

    

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

Nasz znak: BZP-S.271.129.6.2019.GG 

Znak sprawy: BZP/78/19 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Przebudowę chodnika na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 51 przy 

ul. Jodłowej 21 w Szczecinie”. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje wykonawcom 

treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacjami: 

 

Pytanie nr 1: 

W jaki sposób należy ułożyć kostkę chodnikową 10x20 cm – w „jodełkę” (tak, jak 

przedstawiono na rysunku nr A8), czy klasycznie? 

 

Odpowiedź:  

Betonową kostkę brukową należy ułożyć w sposób klasyczny.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, poprzez dodanie do 

treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, następującego zapisu: 

 

Zamawiający w pkt. 6.2 pod wierszem Projektowanie warstwy konstrukcji ciągu pieszego 

dodaje ppkt. 6 o następującej treści: 

„6. sposób ułożenia betonowej kostki brukowej: ułożenie „klasycznie”.” 

 

Zapis ten jest nadrzędny nad rys nr. A8 umieszczonym w dokumentacji projektowej. 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Zamówień Publicznych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 
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Pytanie nr 2:  

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej. Kostka z fazą, czy bez fazy? 

 

Odpowiedź:  

Należy zastosować betonową kostkę brukową w kolorze szarym z fazą.  

 

Pytanie nr 3:  

Prosimy o podanie wymagań dotyczących stojaków rowerowych (kształt, kolor, 

zabezpieczenie antykorozyjne itp.) 

 

Odpowiedź:  

Stojaki na rowery zgodnie z wytycznymi z Katalogu mebli miejskich - wzór ST1. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, poprzez dodanie do 

dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentu o nazwie 

„Katalog mebli miejskich Miasta Szczecin”. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy przy budowie schodów można zastosować prefabrykowane stopnie blokowe 

o wymiarach np. 35x15x100 cm (typowe stopnie produkowane przez firmę BRUK-BET) lub 

40x15x100 cm (typowe stopnie produkowane przez firmę POZBRUK) w miejscu 

zaprojektowanych stopni  o wymiarach 50x15x100 cm (nie jest to prefabrykat typowy, 

a element produkowany na specjalne zamówienie, co znacznie zwiększa koszt wykonania 

schodów)? 

 

Odpowiedź:  

Zaproponowane w projekcie stopnice są prefabrykatami typowymi. Należy zastosować 

stopnie zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

Po wykonaniu wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że istniejące pokrywy studni 

teletechnicznych są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany, ponadto znajdują się 

one w świetle projektowanego obrzeża.  
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Czy Zamawiający uzyskał uzgodnienie przebudowy chodnika z gestorem sieci 

teletechnicznej? Czy w obowiązkach Wykonawcy będzie uzyskanie powyższego uzgodnienia 

i prowadzenie robót pod nadzorem gestora sieci?  

 

Odpowiedź:  

Uszkodzoną pokrywę studzienki telekomunikacyjnej należy wymienić na nową 

w porozumieniu z gestorem sieci telekomunikacyjnej. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, poprzez dodanie do 

treści dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, następującego zapisu:  

 

W punkcie nr 6 „Opis Inwestycji” dodaje się ust. 6.3 o następującej treści:  

„Pokrywy studzienki telekomunikacyjnej znajdujące się w złym stanie technicznym należy 

wymienić na nowe w porozumieniu z gestorem sieci telekomunikacyjnej”. 

 

Powyższe modyfikacje stanową integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 

 

 

W załączeniu: 

 „Katalog mebli miejskich Miasta Szczecin”. 

 


