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Do: 
Uczestnicy postępowania  

O udzielenie zamówienia publicznego 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ograniczenie 
antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne  – 

zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc 
kultury w Gminie Branice – Zagospodarowanie terenu parku wraz z małą infrastruktur ą 

techniczną i małą architektur ą”. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, w związku z zapytaniami, zamawiający udziela 
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy prace (budowlane i instalacyjne) związane z remontem Domu Kultury i zawarte w projekcie leżą w zakresie 
zadania? 
 
Odpowiedź : 
Prace budowlane i instalacyjne związane z remontem Domu Kultury zawarte w projekcie nie zawierają się 
ramach przedmiotowego zadania i przetargu. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o podanie wzoru lub typu ławek, koszy, stojaku na rowery, rodzaju wypełnienia gabionów, rysunek 
wykonania gabionu z ławką 
 
Odpowiedź: 
Dokładne podanie wzoru i typu wyposażenia będzie niezgodne z zasadami Prawa Zamówień Publicznych. 
Wyboru urządzeń należy dokonać zgodnie z zapisami zawartymi w opisie projektu budowlanego.  
Przedmiotowy opis dołączony do projektu budowlanego zawiera opis ławek, koszy i stojaka na rower oraz 
gabionów. W razie wątpliwości można wystąpić o akceptację poszczególnych elementów, przesyłając karty 
katalogowe. 
 - Stojak na rowery – stal nierdzewna, z trzema miejscami na rowery. 
 Wymiary zewnętrzne 1000mm x 500mm x 700mm. 
 - Ławka parkowa – nogi wypełnione ze stali nierdzewnej, listwy modrzewiowe, w kolorze palisander. Wymiary 
zewnętrzne 182cm x 75cm x 48,5cm 
- Kosz na śmieci – stal nierdzewna. Wysokość słupka 900mm. Wymiary kosza 250mm x 250mm, o pojemności 
30 litrów. 
- Gabiony w połowie będą wypełnione kruszywem bazaltowym (kolor grafitowy) oraz w połowie kruszywem z 
łupka szarogłazowego (kolor szary). W miejscach pomiędzy ławkami należy zastosować szkło (szklane bryły), 
które zostaną podświetlone od spodu tworząc efekt iluminacyjny. 
Wszystkie elementy stalowe gabionów powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie metodą 
ogniową, odpowiadające normie PN-EN ISO 1461. Elementy, które ze względów montażowych nie mogą być 
ocynkowane ogniowo należy wykonać ze stali nierdzewnej klasy A2. Elementy koszy powinny być spawane 
(nie zgrzewane). Elementy gabionu: 
poziomy ceownik o wymiarach 20x8x2mm w rozstawie co 200mm oraz pionowy pręt stalowy o średnicy 
minimum 4,8mm w rozstawie co 50mm, tworzą siatkę o oczkach 200x50mm. Sposób posadowienie i montażu 
wzmocnień z ceowników lub profili zamkniętych powinien być zgodny z systemem producenta gabionów, 
powinien być również przestawiony do zaakceptowania przed przystąpieniem do prac montażowych. 
 
Podany opis jest wystarczający do określenia parametrów cenotwórczych i nie ma konieczności sporządzania 
dodatkowych rysunków, wszystkie niezbędne parametry znajdują się w dokumentacji projektowej. 
 
        Wójt Gminy 
        /-/ Sebastian Baca 
 


