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Dotyczy: Przebudowa płyty Rynku w Gliwicach

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych, jeśli chodzi o mała architekturę? Wskazanie konkretnego
producenta naruszałoby zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje w dokumentacji przetargowej producenta
małej architektury. Zdjęcia zamieszczone w projekcie mają charakter poglądowy.
Przedmiot zamówienia został opisany w sposób zgodny z art 99 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dz. U. 2021 poz. 1086 z późn. zm.). W związku
z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych,
które zostały opisane w dokumentacji zamówienia. Sposób wykonania elementów
małej architektury został opisany w sposób umożliwiający zastosowanie
rozwiązań różnych producentów. Należy mieć tylko na uwadze, że forma małej
architektury została już zaakceptowana przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 2 :  Proszę o wyjaśnienie zbieżności dotyczących systemu
napowietrzająco-nawadniającego. Według opisu należy zastosować system przy
bryle korzeniowej w ilości 11szt oraz dalej od bryły korzeniowej również w ilości
11szt. Natomiast według przedmiaru należy zastosować 3 komplety. Proszę
o wyjaśnienie co wchodzi w skład jednego kompletu.
Odpowiedź: Stanowiący załącznik do dokumentacji przetargowej przedmiar jest
prawidłowym dokumentem. Został on skonstruowany w sposób wymagający
od Wykonawcy dokonania wyceny każdej pierzei Rynku oddzielnie. W sumie
Wykonawca jes t  zobowiązany  do  montażu  11  komple tów sys temu
napowietrzająco- nawadniającego, po jednym dla każdego z zaprojektowanych
drzew.

Pytanie nr 3: Czy istnieje możliwość zamiany odmian projektowanych roślin?
Hortensja bukietowa ′Living Pinky Promise′ jest trudno dostępną odmianą hortensji
bukietowej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych gatunków
i odmian roślin (oprócz drzew). Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane
przez Zamawiającego oraz nadzór autorski.
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