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Dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwq:,,Adaptacja budynku garazowego na magazyn
studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum pieniriskim
w Szlachtowej"- czg56 ll realizowane w ramich projektu pn: Mulea otwarte - rozszezenie

mozliwoSci programowych instytucji kultury pogranicza polsko-slowackiego
wsp6ffinansowanego w ramach Programu Wspolpraiy Transgranicznej lnterreg V-A polskaSlowacja na lata 2014-2020 OS priorytetowa 1. Ocrrroha i rozwoj dzlediictwa pizyrodniczego
i kulturowego obszaru pogranicza.
Odpowied2 na pytania do tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

W zwiqzku z nadeslaniem w dniu 21 lutego 2019 r. zapytania do treSci Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zamowienia Muzeum Okrggowe w Nowym Sqczu, ul. Jagielionska
sd,
33-300 Nowy Sqcz, ,lzialajqc na podstawie art.'CB ust.2 ustawy z'dnia 29 stycznia 2OO4r.
Prawo zam6wiefi publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.poz.19ti6) udziela odpowiedzi:
Pytanie 1.
1.W przedmiarze uwzglqdniono tylko 8 cm podbudowy ,czyli mam rozumiec Ze podbudowa
odpowiednia do ulozenia kamienia jest wykonana ,jeSli jest wykon ana czy nie potzeba

wykonania nawierzchni betonowej (GRUBoSC, KLASA- BET9NU,
POTRZEBA OBNtZENtA TSTNTEJACEJ PODBUDOWY) ?

czy NIE zAJDzlE

Odpowiedz:

W projekcie budowlanym jest informacja : ,,warstwy podbudowy oraz krawqznikowania
-

wykonane". Podbudowa zasadnicza jest wykonana.
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona6 podbudowg po zagqszczeniu B cm, podsypkq po
zagqszczeniu 3 cm orazulolyc nawierzchniq z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej.
Pytanie 2.

w przedmiaze nie ma nic zapisane o rodzaju i grubosci

kamienia?

Odpowiedz:
Przedm iar wyra2nie okreSla :
W poz. 1-12.1 - mial kamienny lamany(kruszyny) 0-4.0 mm, tluczefr kamienny, niesortowany
31.5-63.0 mm,
w poz. 1.12.2 - kliniec do nawierzchni drogowych, kriniec 2-g mm.
Pytanie 3.
Czy istnieje mozliwoSd zamiany kamienia na kostkq brukowq stylizowanq do takich obiekt6w
( TYPU STARE MTASTO) ?

Odpowiedz:
Nie, ulozenie nawierzchni placu nare2y wykonai zgodnie z projektem.
Zamawiaiqcy nie przedluza terminu skladania ofert, oraz nie dokonuje zmiany ogloszenia.
Zamawiaiqcy pzekazuie treSc zapytania wraz
wyjaSnieniami wykonawcom, ktorym
Zamawiaiqcy przekazal specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia. ponadto Zamawiajqcy
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zamieSci wyjaSnienia na stronie internetowej, gdzie jest zamieszczona specyfikacja istotnych

warunk6w zamowienia.
Zamawiaiqcy dolqczy niniejsze wyja6nienia do specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia
i wyjaSnienia bqdq stanowiC integralnq czg56 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
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