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Turawa, 09-07-2020r. 
BU.III.271.5.W1.2020 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:  
                   „Budowa Otwartej  Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów 

oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)”. 
 
 

Wykonawcy, którzy zapoznali się z treścią dokumentacji przetargowej zwrócili 
się z zapytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

 
Gmina Turawa jako Zamawiający w w/w, postępowaniu, działając na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843), w związku z art. 38 ust. 1 powołanej ustawy, przekazuje treść pytań 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do 
Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami. 

 

Treść zapytań: 

 
1. W celu dokonania prawidłowej wyceny proszę o określenie koloru nawierzchni z 

płyt SBR dla miejscowości Turawa i Rzędów. Nadmienić należy, że płyty SBR 
powszechnie dostępna rynku występują tylko w 4 kolorach: czarnym, 
czerwonym, zielonym i szarym. 
 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że płyty SBR należy wycenić w jednym z powszechnie 
dostępnych kolorów.  
 

2. Czy w zakres zamówienia wchodzi roczna pielęgnacja zieleni o której mowa w 
STWiORB? 
 

Wyjaśnienie: 
W zakres zamówienia nie wchodzi roczna pielęgnacja zieleni o której mowa w 
STWiORB. 
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3. Proszę o doprecyzowanie czy w zakres zadania Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności cz. III OSA Kadłub Turawski: 
 

a.  Proszę o informacje czy w zakresie jest wykonanie trawnika. Jeśli tak to 
proszę o doprecyzowanie przekroju trawnika (czy ma być nawieziona 
ziemia i ile)?  
 

Wyjaśnienie: 
W zakresie jest tylko odtworzenie istniejącej nawierzchni trawiastej w 
miejscu wykonywanych robót. 

 
b. Proszę o doprecyzowanie czy w zakresie jest wykonanie ogrodzenia? 

 
Wyjaśnienie: 
W zakresie prac dla zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności cz. III OSA 
Kadłub Turawski nie wchodzi wykonanie ogrodzenia. 
  

c. Proszę o doprecyzowanie czy należy wykonać inwentaryzacje geodezyjną 
powykonawczą?  
 

Wyjaśnienie: 
W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

 


