
Udzielono odpowiedzi na następujące pytania:  

1. W pkt. 3.2 dokumentu WTZ przedstawiają Państwo do wykonania Wariant 2. którego jest cyt. 

„Przedmiotem zamówienia w miejscu przeznaczonym pod wiaty śmietnikowe już z istniejącą kostka 

brukową i wyburzoną wiatą jest: 

 a) Dopasowanie wymiaru położonej kostki do nowej wiaty;”  

• Czy w ramach zamówienia oczekują Państwo tylko dopasowanie do wymiaru przedstawionego w 

załączniku 1 i załączniku 2?  

Tak. Wymiary podane w załącznikach 1 i 2 są orientacyjnymi wymiarami wiat śmietnikowych. 

Zamówienie dotyczy położenie 1m2 kostki zgodnie ze sztuka budowlaną   

• W większości przypadków istniejąca kostka położona jest bez zachowania poziomu. Czy w ramach 

Wariantu 2 pod nową wiatą śmietnikową oczekują Państwo rozebranie starej nawierzchni i ułożenie 

jej na nowo do poziomu jak i wymiaru?  

Zamówienie dotyczy położenie 1m2 kostki zgodnie ze sztuka budowlaną 

• Na jakiej podbudowie i podsypce ma być ułożona nawierzchnia z kostki brukowej? Powyższe 

pytanie umotywowane jest tym, że ciężko sobie wyobrazić nową wiatę śmietnikową usadowioną bez 

poziomu. 

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki należy wykonać z gazobetonu lub kruszywa 0-31mm, kostka 

na podsypce wapienno-cementowej 1 do 4  o grubości 8cm. 

 2. W pkt. 8 dokumentu WTZ piszą Państwo, że oferty należy składać na cyt:  

„8.1.1. Cena brutto za rozbiórkę wszystkich wiat i utylizację materiałów porozbiórkowych.” 

 „8.1.2. Cena brutto za m2 ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżami w oparciu o punkt 3 i załączniki 

1 i 2.” 

 • Pkt 3 jak i Załącznik nr 1 i 2 na kilku zadaniach przewiduje się: 

 a)Rozbiórka starych wiat śmietnikowych  

b)Utylizacja materiałów rozbiórkowych  

c)Ułożenie kostki brukowej pod nowe wiaty śmietnikowe  

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na jedną cenę na całe zadanie czy mamy składać osobną 

cenę na rozbiórkę i osobną na ułożenie kostki?  

Oferty należy złożyć osobno na: 

Rozbiórkę wszystkich starych wiat śmietnikowych i Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

Ułożenie 1m2 kostki brukowej pod nowe wiaty śmietnikowe 

• Na zadaniach gdzie proszą Państwo cyt. „Dopasowanie wymiaru położonej kostki do nowej wiaty” 

będzie częściowo wykorzystana stara kostka więc podawanie ceny za m2 na każdym zadaniu jest 

inne. Czy dopuszczają Państwo np. złożenia oferty cenowej na dane zadanie (blok – miejsce)?  

Nie.  



• Proszę o ogólne doprecyzowanie jak ma wyglądać oferta, czy podajemy cenę na każde zadanie 

(adres) osobno, czy składamy ofertę na całość załącznika 1 i 2. Można również zamieścić wzór oferty 

aby każdy Wykonawca opierał się na jednym wzorze co spowoduje ład i porządek w ofertach i 

unikniemy jakikolwiek niejasności przy ich otwieraniu i ocenianiu. 

Oferty należy złożyć osobno na: 

Rozbiórkę wszystkich starych wiat śmietnikowych i Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

Ułożenie 1m2 kostki brukowej pod nowe wiaty śmietnikowe 

3. jakiej grubości kostkę należy ułożyć 6cm czy 8cm? 

6 cm 

4. Jakie obrzeża należy zastosować- 6x20x100 czy 8x30x100 

6x20x100 

 

 


