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Do:
Wszyscy Oferenci
W dniu 6 stycznia 2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną następujące zapytania:
Pytanie Oferenta: W jaki sposób mają być zamknięte worki jutowe wypełnione torfem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie narzuca sztywno sposobu zamknięcia worków. Jednak,
zwraca uwagę, że zgodnie z opisem zamówienia worki należy ułożyć względem siebie tak, by uzyskać
szczelność przegrody. W tym celu worki powinny mieć taki kształt, żeby umożliwiał on szczelne
ułożenie. Sugeruje się więc zamykanie worków w taki sposób, aby zachowały kształt zbliżony do
prostopadłościennego, co można uzyskać np. przez ich przeszycie.
Pytanie Oferenta: W części 2 - Ciemińskie Błota oddz. 65t wykonanie nasypania i wyrównania grobli jest
nie możliwe. Teren jest bardzo podmokły brak jest też dojazdu co uniemożliwi transportowanie pospółki
na miejsce inwestycji. Zainteresowany proponuje wykonanie ścianki szczelnej dębowej na odcinku 30m.
Odpowiedź Zamawiającego: W celu dokładnego przeanalizowania uwagi i sugestii, Zamawiający wyłącza
pozycję 2d z zakresu rozważanego obecnie zamówienia.
Pytanie Oferenta: W części 1 - Kluki oddz. 73 wzmocnienie i wyrównanie ścieżki dydaktycznej na zach.
Narożniku. Droga dojazdowa jest utrudniona, a transport pospółki na miejsce inwestycji doprowadzi do
całkowitego zniszczenia ścieżki, efektem powyższego zamawiający będzie zmuszony do budowy kładki.
Zainteresowany proponuje wykonanie kładki drewnianej na odcinku 160m.
Odpowiedź Zamawiającego: W celu dokładnego przeanalizowania uwagi i sugestii, Zamawiający wyłącza
pozycję 1f z zakresu rozważanego obecnie zamówienia.
Pytanie Oferenta: Wykonanie obustronnego palikowania oraz deskowania na odcinku 30m nie spełni
swojej roli z uwagi na to , że deski nie będą w stanie przenieść siły wywieranej przez pospółkę już w
procesie zagęszczania gruntu dotyczy to też pozostałych części w których prace związane są z drogą gdyż
zbyt mała ilość palików oraz ich średnica nie wytrzyma obciążenia na takiej wysokości.
Odpowiedź Zamawiającego: Deskowanie, które nie musi obejmować pełnej wysokości nadsypania, pełni
tylko funkcję pomocniczą. Zamawiający uwzględnia jednak uwagę i modyfikuje parametry w opisie
przedmiotu zamówienia w pozycjach 1d, 1e, 3f, 3g.

W związku z dokonanymi modyfikacjami przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia
termin składania ofert na 14 stycznia 2021r., godz. 12:30, oraz termin otwarcia ofert na 14
stycznia 2021r. godz. 13:00.
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