Ostróda, dn. 10.08.2018 r.

dotyczy zamówienia: „Dostawa i montaż elementów infrastruktury rowerowej” nr RL.271.9.2018
z dn. 06.08.2018 r.

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści zamówienia:
Pytanie 1.
„Czy jako firma projektująca i produkująca wiaty z 20 letnim doświadczeniem możemy użyć własnych
rozwiązań projektowych wiaty. Utrzymując założenia wyglądu wiaty zawartej w załączniku nr 3.”
Wyjaśnienie 1.
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań konstrukcyjnych innych niż na przedstawionej wizualizacji
z zastrzeżeniem, że zgodności parametrów i wyglądu ze Specyfikacją.
Pytanie 2.
„Czy możemy zastosować na dach poliwęglan komorowy dymiony z filtrem UF grubość 8mm?”
Wyjaśnienie 2.
Zamawiający nie dopuszcza użycia poliwęglanu jako pokrycia dachowego.
Pytanie 3.
„Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym producent wiat rowerowych, musi wykonać
konstrukcje w klasie EXC2 zgodnie z PN-EN1090. Potwierdzeniem tego jest wystawienie deklaracji
własnościowi użytkowej oraz oznaczenie wiaty certyfikatem CE dotyczy to konstrukcji wiaty wykonanej
z materiałów certyfikowanych i atestowanych. Proszę o wprowadzenie takiego wymogu dla
wykonawcy.”
Wyjaśnienie 3.
Zamawiający nie wymaga wykonania konstrukcji stalowych wiat rowerowych zgodnie z klasą EXC2.
Zamawiający wymaga, aby konstrukcja posiadała deklarację własności użytkowych CE lub B.
Pytanie 4.
„Czy miejsca w których ma stanąć wiaty są na terenie w których nie występują żadne kolizje
z infrastrukturą podziemną (kable, rury, studzienki). Czy dysponujecie Państwo aktualną mapą
do celów lokalizacyjnych terenów, na których na stanąć wiaty i stojaki.”
Wyjaśnienie 4.
W miejscach, w których zlokalizowane będą wiaty nie występują istotne kolizje z infrastrukturą.
Zamawiający nie dysponuje mapą lokalizacyjną.

Pytanie 5.
„Na jakich podłożach będą montaże wiat i stojaków w jakich lokalizacjach adresy”.
Wyjaśnienie 5.
Wiaty będą montowane na terenach zieleni parkowej i trawnikach na nieutwardzonym podłożu.
Orientacyjne adresy lokalizujące planowane usytuowanie wiat rowerowych w Ostródzie:
1.
2.
3.
4.

ul. 11 Listopada 29
ul. Mickiewicza 9a
ul. Mickiewicza 22
ul. Drwęcka 2

Pytanie 6.
„Budowa wiaty rowerowej na terenach publicznych, wiemy to z własnego doświadczenia
(wybudowaliśmy przy Szkołach, Uniwersytetach kilkanaście wiat rowerowe) wymaga przeprowadzenia
zgłoszenia w Urzędzie.
Architektury Urbanistyk, złożenia wniosku na wykonanie robot budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę. Procedura polega na złożeniu dokumentacji wraz z mapami i po okresie 21 dni
jeśli Urząd nie wniesie sprzeciwu będzie można przystąpić do montażu wiaty.
Czy obowiązek uzyskania zezwolenia leży po Państwa stronie?”
Wyjaśnienie 6.
Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie robót budowlanych i posiada niezbędne uzgodnienia.

