
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (KOSTKA „ POZBRUK" URBANIKA o module
15x30, 20x30, 25x30 -70% kolor SZARY gładki + 30% ONYX gładki - 1246,50 m2

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi

gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z

zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady

zachodniej, na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr

20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w

Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m2"

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania potencjalnego oferenta:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju nawierzchnia ma być użyta.

Występują rozbieżności pomiędzy zapisem projektowym, legendą projektu zagospodarowania i

przedmiarem.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć n/w nawierzchnie z elementów betonowych prefabrykowanych,

BIP Międzyzdroje

iuwecentrum
„Nowe Centrum" Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
Numer KRS 00003 78351

Międzyzdroje, dnia 10 grudnia  2019r.



Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 . Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału
zakładowego 42. 199. 250,00 zł(słownie: czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
zł) w całości opłacony.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ,układane na podsypce cementowo

piaskowej spoiny wypełniane piaskiem- KOSTKA „POZBRUK" URBANIKA 15x30,20x30
- kolor BRĄZOWY 50% i ŻÓŁTY 50% gładki - 311,50 m2

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju lamp użyć.

Występują rozbieżności pomiędzy zapisem projektowym a lampą przedstawioną na fotografii.

Odpowiedź

Projektowane latarnie winny być wyposażone w oprawy LED do 45W oraz nawiązywać

stylistyką do istniejącego oświetlenia ciągów komunikacyjnych przylegających do linii
brzegowej morza bałtyckiego.

Wysokość latarń - 6/7 m.

Dopuszcza się słupy stalowe ocynkowane , proszkowo malowane w kolorze szarym jasnym..

Wysokość latarń - 6/7 m.

Załączony rysunek należy traktować jako poglądowy.


