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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - III 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz  

z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(siwz) w postepowaniu pn.: „Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127  

w Szczecinie – Etap II –Budowa parkingu” 

 

 

PYTANIE 24 

Prosimy o udostepnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, na podstawie której została 

sporządzona gospodarka drzewostanem oraz projekt nasadzeń zastępczych uwzględnionych  

w opracowaniu branży „Zieleń; PW – dla Aneksu nr 2” oraz w SIWZ roz. XV pkt.12. 

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z modyfikacją. 

 

PYTANIE 25 

Prosimy o potwierdzenie, iż elementy wskazane na rys. „D2W P Plan syt.wys. PW 

ETAP III” tj. chodniki o wzmocnionej konstrukcji, wchodzą w zakres przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zapisem w roz. XV pkt. 3. 

 

PYTANIE 26 

Prosimy o potwierdzenie, iż elementy wskazane na rys. „D2PW Plan syt.wys. 

PWETAP III” tj. chodniki z płyt chodnikowych (60x80 , 120x80 cm), nie wchodzą  

w zakres przedmiotu zamówienia i będą realizowane w kolejnych etapach inwestycji (wycinki 

z dokumentacji ww. rysunku) : 
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ODPOWIEDŹ DO PYTANIA 25 i 26 

Tak potwierdzamy, że ww. chodniki nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z rozdziałem XV pkt 6 siwz roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wskazane w 

dokumentacji projektowej rys. AZ-01 nie obejmują wykonania zagospodarowania terenu przy 

istniejącej hali tenisowej od strony wschodniej. 

 

PYTANIE 27 

Prosimy o wskazanie poprawnej ilości dot. murka oporowego, którego wg projektu 

architektury rys. „AZ.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” znajduje się  

w dwóch miejscach tj. w miejscu pierwotnie projektowanych stojaków na rowery oraz przy 

miejscach parkingowych graniczących z zieleńcem, natomiast w projekcie drogowym rys. 

„D@_WP_Plan syt-wys_PW_ETAP III” lokalizacja murka znajduje się jedynie przy 

miejscach parkingowych graniczących z zieleńcem. 

ODPOWIEDŹ 

Mur oporowy występuje tylko przy miejscach parkingowych od strony ul. Średniawskiego  

w kształcie litery C o długości 28,0 m, a palisada od strony bramy wjazdowej przy al. Wojska 

Polskiego L= 9,60 m. 

 

PYTANIE 28 

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 1 należy wykonać nawierzchnię dróg manewrowych, miejsc 

postojowych i chodnika utwardzonego. Projekt drogowy obejmuje dodatkowo chodniki 

(„nieutwardzony"). Proszę o wskazanie czy prowadzone postępowanie dotyczy 

przebudowy chodników. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni, 

gdyż załączona dokumentacja nie jest spójna w t ym zakres i e .  P ro j ekt  
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drogow y wskazuje  p ł yt y be tonowe,  a  p ro j ek t  zagospodarowania terenu kostkę 

betonową. 

ODPOWIEDŹ 

Tak potwierdzamy, że ww. chodniki nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z rozdziałem XV pkt 6 siwz roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wskazane w 

dokumentacji projektowej rys. AZ-01 nie obejmują wykonania zagospodarowania terenu przy 

istniejącej hali tenisowej od strony wschodniej. 

W zakresie jest wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych i dróg komunikacyjnych  

w rejonie parkingu rys. np. D2 lub AZ.01. 

 

PYTANIE 29 

Zgodnie z opisem projektu „branża - zieleń" pkt. 3.2 „Tabela inwentaryzacji drzew" poz. 4 

bukszpan wiecznie zielony w ilości 41 szt. jest do przesadzenia. Czy przesadzenie tego 

krzewu objęte jest przedmiotowym zadaniem. 

ODPOWIEDŹ 

Bukszpan wiecznie zielony w ilości 41 szt. nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 


