
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1    Kudowa Zdrój dnia 10.02.2014. 
 
 
 
Dotyczy: 
 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

Ograniczenie antropopresji wynikaj ącej z rozwoju turystyki na obszarze Bł ędnych Skał poprzez 

budow ę  i modernizacj ę małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowy m Gór 

Stołowych - etap II – szlak powrotny -  Przebudowa szlaku powrotnego przy Bł ędnych 

Skałach 

Zamawiający: 
 Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych 
informuje i wyjaśnia: 

1. W dniu 07.02.2014 wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści 
 

„Szanowni Państwo. 

Zgodnie z artykułem 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych proszę o wyjaśnienie treści SIWZ. 

1. W pozycjach nr 12 Przedmiaru robót zawarto opis:  

"Chodniki z płyt kamiennych o grubo�ści 5cm, na podsypce piaskowej, z 

wypełnieniem spoin piaskiem-lecz z płyt grubo�ści 12 cm".  Jaka ma być właściwa grubość płyt 
piaskowcowych zastosowanych do chodników? 

2. W pozycji nr 18 przedmiaru robót jest opis  

"MontaŜ posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2 na podsypce 

cem.-piaskowej gr 5 cm -  w projekcie - rysunki podana jest grubość płyty z piaskowca 12cm. Czy jest to 
prawidłowa grubość płyty posadzki? 

3. W pozycji nr 36 przedmiaru robót jest opis: 

MontaŜ posadzki z płyt prostokątnych o obwodzie do 6m/m2. W projekcie - rysunki podana jest grubość płyty 
z piaskowca 12cm. Czy jest to prawidłowa grubość płyty? 

4. W przedmiarze robót w SCHODY TERENOWE BLOKOWE Z PIASKOWCA pozycja nr 45 jest opis  

Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06m2 a w projekcie wymagany przekrój stopni blokowych wynosi 
370 x 190 co wynosi 0,07m2. Który wymiar jest prawidłowy?” 

Zamawiaj ący udziela nast ępującego wyja śnienia: 

Odpowiadając na pytania dot. przetargu informujemy,Ŝe do kalkulacji kosztów naleŜy przyjąć : 
ad 1. Do budowy chodników płyty kamienne 
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)- dot. poz. 12. przedmiaru robót. 
  
ad 2. Do budowy posadzki płyty kamienne   
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 18 przedmiaru robót, 
  
ad 3.Do budowy posadzki płyty kamienne   
(z piaskowca )  grubości 8 cm  ( zmiana w stosunku do projektu -12c m)-dot. poz. 36 przedmiaru robót, 
  
ad.4.Do budowy schodów terenowych  bloków kamiennych ( z piaskowca) o wymiarach przekroju 370x190 ( mm) -
zgodnie z projektem ( dot. poz. 45 przedmiaru robót). 
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