
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4     Kudowa Zdrój dnia 10.02.2014. 
 

 
 
Dotyczy: 
 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Ochrona Bł ędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - Budowa parkingu 
publicznego wraz z niezbędną infrastruktur ą” 
 
 
Zamawiający: 
 Park Narodowy Gór Stołowych działając zgodnie z artykułem 38 ustęp1 i 2 Prawa Zamówień 
Publicznych informuje i wyjaśnia: 
W dniu 06.02.2014  w godzinach popołudniowych wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ o 
następującej treści: (numeracja pytań własna) 
„W zwi ązku z przygotowywaniem oferty proszę o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy zamawiający dysponuje projektem na wykonanie parkingu z mapą z  rządnymi terenu i 
zaznaczeniem co ma być zbudowane oraz  opisem jakie materiały mają zostać uŜyte 

2.Zamawiający wg SST oraz przedmiaru Ŝąda wykonania parkingu z kostki z piaskowca 16x16x16 
czy zamawiający dopuści zamianę na kostkę granitową? Proszę o sprecyzowanie koloru kostki, czy 
ma być łupana czy cięta. 

3.Jakich wymiarów i z jakiego materiału mają być wykonane obrzeŜa i krawęŜniki 

4. Wg zestawienia w projekcie - powierzchnia utwardzona dróg manewrowych i placów 
utwardzonych wynosi 1640 m2 a w przedmiarze koski z piaskowca ma być 3507,4 m2 skąd taka 
róŜnica? 

5. Czy jest rysunek jak ma wyglądać elewacja stacji transformatorowej - czy turon nie będzie chciał 
namalować na niej swojego logo? 

6. Czy jest projekt jak mają wyglądać urządzenia małej architektury, płyta betonowa z ławkami i 
grilem , skarpa pod amfiteatr itp. Czy remont płyty betonowej z ławkami i grillem jest ujęty w 
przedmiarach?” 

 

 
Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 
Ad.1. Drogę wewnętrzną oraz miejsca postojowe należy wykonać zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu na mapie dla celów projektowych.  

Ad.2. Nawierzchnia z kostki piaskowcowej łupanej 9/11 cm na podbudowie i warstwie 
odsączającej. Kolor kostki lokalnie dostępny, wyrób winien posiadać odpowiednie atesty 

(nasiąkliwość). Ogólna powierzchnia z kostki 3507,4 m
2 



Ad.3. Obrzeża o przekroju 8cm x 30 cm piaskowiec, krawężniki  Krawężniki z piaskowca o wymiarze: 

wysokość 30 cm, szerokość u dołu 15 cm, od połowy wysokości jednostronny skos do szerokości 12 

cm 

Ad 4. Powierzchnia drogi 1600m2, a łączna ilość z powierzchnią parkingów 3507m2. 

Ad.5 Tauron nie będzie żądał loga na budynku stacji trafo. Elewacja malowana farbą emulsyjną w 

kolorze stonowanym. 

Ad 6.  Miejsce odpoczynku i rekreacji wykonać w postaci płyty betonowej o pow.72 m
2
 bez 

elementów małej architektury. 
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