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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:  

 

Modernizacja promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie  
– miejsce wypoczynku na łonie natury 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129)  Gmina Turawa jako Zamawiający przekazuje 

zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi 

odpowiedziami. 

 

1. Niezgodność rodzaju i sposobu wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego ( w 

przedmiarze robót jest wykonanie asfaltu lanego o grubości 3 cm natomiast w opisie 

technicznym są dwie warstwy betonu asfaltowego o grubości 5 + 5 cm ). 

ODPOWIEDŹ: 

W opisie technicznym podano prawidłowe warstwy nawierzchni. W przedmiarach 

nastąpiła pomyłka. 

 

2. Posadowienie gabionów na przekrojach poprzecznych jest nieprawidłowe (brak ławy 

fundamentowej). 

ODPOWIEDŹ: 

Posadowienie gabionów jest zaprojektowane  z pełną świadomością, gabiony mocowane do  

jest istniejącego  murku oraz do zaprojektowanej nadlewka betonowa w poziomie 

promenady zgodnie z rysunkami przekrojowymi. 

 

3. Brak rozwiązania przeprowadzenia kabli elektrycznych z istniejącymi murkami betonowymi. 

ODPOWIEDŹ: 

Kabel prowadzić zgodnie z rysunkiem elektrycznym zagospodarowania terenu. Kabel 

powinien być przeprowadzony w miejscu istniejącej ścieżki przy plaży. Trzeba wykonać 
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bruzdę pod rurę osłonową  na kabel  gł. około 30cm, ułożyć  ją  i przywrócić pierwotny stan 

nawierzchni poprzez  uzupełnienie mieszanką betonową zatartą na gładko. 

 

4. Prosimy o skorygowanie błędu w pozycji 8 przedmiaru, jest w niej 3 razy wykonanie 

gabionu ze szkła natomiast w projekcie technicznym jest 50 kompletów gabionów z 

oświetleniem. 

ODPOWIEDŹ: 

Pomyłka została poprawiona. Poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do 

niniejszego wyjaśnienia. 

Powyższa zmiana stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić składając ofertę. 

 

5. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinien być poprowadzony kabel elektryczny (z 

przedmiaru wynika , że powinien być ułożony w wykopie natomiast z wizji lokalnej 

wynika iż kabel będzie przebiegał w miejscu istniejącego murku). 

ODPOWIEDŹ: 

Kabel powinien być przeprowadzony w miejscu istniejącej ścieżki przy plaży. Trzeba 

wykonać bruzdę pod rurę osłonową  na kabel  gł. około 30cm, ułożyć  ją  i przywrócić 

pierwotny stan nawierzchni poprzez  uzupełnienie mieszanką betonową zatartą na gładko. 

 

6.  Ze względu na duże nakłady robocizny prosimy o wydłużenie terminu wykonania 

zadania co najmniej na 90dni. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 90 dni od dnia podpisania 

umowy. 

 

 

 

Wójt Gminy Turawa 

/-/ Dominik Pikos 

 

 


