
Kudowa Zdrój dnia 06.02.2014. 
 
 
 

 
 
Dotyczy: 
 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Ochrona Bł ędnych Skał przez budow ę infrastruktury turystycznej - Budowa 
parkingu publicznego wraz z niezb ędną infrastruktur ą” 
 
 
Zamawiający: 
 Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp1 i 2 Prawa 
Zamówień Publicznych informuje i wyjaśnia: 

1. W dniu 06.02.2014 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 załączniku nr 1 do SIWZ "Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury 
turystycznej” - Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą Przedmiar 
Robót w dokumencie Błędne Skały Roboty Zewnętrzne w pozycji 19 KNR 0-11 0317-01 
Jest napisane  Nawierzchnie z kostki piaskowcowej 9/11 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m2  3507.40 m2 
3507.400  RAZEM 3507.400.  

natomiast w Załączniku nr 4 - SST w rozdziale  

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie placu postojowego i parking -  jest napisane:  

Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziar-
nistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w 
czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki piaskowcowej o wymiarach 16x16x16 cm Kostkę 
piaskowcową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie 
piaskiem. 

W związku z powyŜszym proszę wyjaśnić który opis jest prawidłowy, jaką kostkę mamy 



stosować, jakie podbudowy, podsypki, zamulenia i sposób montaŜu gdyŜ bardzo się róŜnią 
w obu dokumentach, co moŜe spowodować błędną kalkulację zadania. Dodatkowo nie ma 
opisu czy kostka powinna być łupana, czy cięta, czy łupana z otaczaniem. RównieŜ ilość 
3507,400m2 nie ma odniesienia do innych dokumentów na przykład do projektu 
zamiennego, gdzie w zestawieniu powierzchni figuruje pozycja: drogi utwardzone i place 
manewrowe - 1640m2. Proszę to wyjaśnić. 

2. Proszę określić przekroje krawęŜników piaskowcowych i obrzeŜy z piaskowca. W 
przedmiarze robót i projektach nie ma wysokości i szerokości krawęŜników i obrzeŜy jak 
równieŜ sposobu wykończenia powierzchni wyŜej wymienionych elementów. Czy są one 
łupane, cięte czy teŜ jeszcze inne. 

2. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 
Ad.1. Właściwy jest zapis w przedmiarze robót -  Nawierzchnia z kostki piaskowcowej 9/11 
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową  m2  3507.40. Kostka powinna być łupana. W zestawieniu powierzchni wkradł 
się błąd. 
Ad.2. KrawęŜniki z piaskowca o wymiarze: wysokość 30 cm, szerokość u dołu 15 cm, od 
połowy wysokości jednostronny skos do szerokości 12 cm.  ObrzeŜa piaskowcowe o 
wymiarach wysokość 30 cm, szerokość 8 cm. 
 
 
 
       Kierownik Zamawiającego 
 
       mgr inŜ. Janusz Korybo 


