Czechowice-Dziedzice, dnia 29.01.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.30.2020

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:
Pytanie część formalna:
Proszę o informację czy za spełnienie Kryterium III- Doświadczenie Personelu Zamawiający uzna
również pełnienie innych samodzielnych funkcji technicznych tj. Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Robót przy zadaniu spełniającym wymagania w załączniku tj. udział przy realizacji zadania
związanego z zagospodarowaniem lub rewitalizacją terenu o powierzchni min. 4000m2
Odpowiedź:
Zamawiający za spełnienie kryterium uzna pełnienie innych samodzielnych funkcji technicznych tj.
Inspektora Nadzoru lub Kierownika Robót pod warunkiem posiadania uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co
najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w wyżej wymienionej
specjalności.
Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.
Pytanie nr 2:
Na rysunku nr 4 (karta katalogowa) prezentowany słup jest czterokątny, natomiast
w przedmiarze robót w opisie pozycji nr 9.1.10 mowa jest o słupie SAL, który jest słupem okrągłym.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o podanie producentów oraz właściwy typ słupów
oświetleniowych które należy przyjąć w wycenie.
Odpowiedź:
Kosztorysant przyjął poprzez analogię montaż słupa SAL. Do wyceny należy przyjąć słup z karty
katalogowej prostokątny o wysokości 5,0m jednoramienny (np. ESsystem).
Pytanie nr 3:
Proszę o informacje czy projektowane słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć elastomerem lub
farbą antyplakatową, jeżeli tak to do jakich wysokości.
Odpowiedź:
Nie należy zabezpieczać.
Pytanie nr 4:
W opisie projektu wykonawczego w pkt. 7.3 mowa jest o projektowanych słupach oświetleniowych
wysokości 5m montowanych na fundamentach typu B-50, w pkt. 7.5 mowa jest o projektowanych
słupach oświetleniowych wysokości 4,5m, a w pkt. 7.7 mowa jest o projektowanych słupach
oświetleniowych wysokości 5m montowanych na fundamentach typu B-90. Prosimy o wyjaśnienie tych
rozbieżności oraz o wskazanie właściwej wysokości słupa oraz typu fundamentu.
Odpowiedź:
Słupy czworokątne przedstawione w karcie katalogowej wys. 5,0m jednoramienne na fundamencie
B50.
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Pytanie nr 5:
W opisie projektu wykonawczego pkt. nr 7.7 mowa jest o oprawach o mocy 24W i 48W, natomiast
w opisie przedmiaru robót poz. 9.2.1 widnieją oprawy o mocy 70W, a w poz. 9.2.3 oraz 9.2.4 oprawy
o mocy 14W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie właściwych mocy opraw montowanych
na słupach oświetleniowych, opraw dogruntowych pod oświetlenie roślinności oraz opraw
najazdowych montowanych w posadzce.
Odpowiedź:
W opracowaniu zastosowano:
Oprawy w chodnikach i pomoście oprawy najazdowe zgodnie z kartą katalogową zasilane przez
transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 6 kpl. są to zgodnie z planem
zagospodarowania P1/3, P2/3, P3/3, P4/3, P5/3, P6/3.
Oprawy do podświetlenia roślin i pod pomostowe oprawy punktowe uchylne zgodnie z kartą
katalogowa zasilane przez transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 11 kpl.
i są to zgodnie z planem zagospodarowania P7/3, P8/3, P9/3, P10/3, P11/3, P12/3, P13/3, P14/3,
P15/3, P16/3, P17/3.
Latarnie na słupach prostokątnych jednoramiennych wysokości 5,0m z oprawami LED o mocy,
12x2W= 24W, 230V, IP65 są to zgodnie z planem zagospodarowania L1/2, L2/2, L3/2, L42, L5/2,
L6/2, L7/2, L8/2, L9/2, L10/2 i L1/1, L2/1, L3/1, L4/1, L5/1, L6/1 - 16 kpl.
Pytanie nr 6:
W przedmiarze robót poz. nr 9.2.4
w posadzce, natomiast na rysunkach
2 Projekt zagospodarowania terenu
o wyjaśnienie rozbieżności oraz
w posadzce.

mowa jest o 12 sztukach opraw oświetlenia zewnętrznego
nr 1 Schemat ideowo blokowy rozdzielnicy R-1 i R-2 oraz nr
oświetlenie widnieje jedynie 8 sztuk tych opraw. Prosimy
o wskazanie prawidłowej ilości opraw montowanych

Odpowiedź:
W opracowaniu zastosowano:
Oprawy w chodnikach i pomoście oprawy najazdowe zgodnie z kartą katalogową zasilane przez
transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 6 kpl. są to zgodnie z planem
zagospodarowania P1/3, P2/3, P3/3, P4/3, P5/3, P6/3.
Oprawy do podświetlenia roślin i pod pomostowe oprawy punktowe uchylne zgodnie z kartą
katalogowa zasilane przez transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 11 kpl.
i są to zgodnie z planem zagospodarowania P7/3, P8/3, P9/3, P10/3, P11/3, P12/3, P13/3, P14/3,
P15/3, P16/3, P17/3.
Latarnie na słupach prostokątnych jednoramiennych wysokości 5,0m z oprawami LED o mocy,
12x2W= 24W, 230V, IP65 są to zgodnie z planem zagospodarowania L1/2, L2/2, L3/2, L42, L5/2,
L6/2, L7/2, L8/2, L9/2, L10/2 i L1/1, L2/1, L3/1, L4/1, L5/1, L6/1 - 16 kpl.
Pytanie nr 7:
Proszę o informacje na jakiej zasadzie oraz w jakim systemie ma odbywać się sterowanie
projektowanym oświetleniem - brak informacji w projekcie.
Odpowiedź:
Sterowanie standardowe poprzez urządzenia zabudowane w szafie zasilającej oświetlenie - patrz
rysunek nr 1.
Pytanie nr 8:
W opisie projektu wykonawczego w pkt. 7.5 oraz w przedmiarze robót poz. nr 9.2.2 mowa jest
o projektowanych kamerach monitoringu. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące parametrów
tych kamer (czułość, rozdzielczość, ogniskowa kamery, kompresja danych, czas otwarcia migawki,
szybkość transmisji, bilans bieli, sterowanie, zasilanie, obudowa, producent, model itp.).
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Odpowiedź:
Zakres projektu obejmuje tylko ewentualne ułożenie rur dla internetowej sieci szerokopasmowej
znajdującej się na terenie miasta /rzecz uzgodniona ze Strażą Miejską/ natomiast okablowanie
wyposażenie w urządzenia np. monitorujące są odrębnym zadaniem.
Pytanie nr 9:
Opis projektu wykonawczego pkt. 7.5- proszę o potwierdzenie, iż budowa linii światłowodowej,
włączenie kamer do punktu monitorowania straży miejskiej, dostawa oraz montaż rejestratora,
uruchomienie oraz konfiguracja monitoringu nie jest tematem przedmiotowego postępowania i nie
podlega wycenie.
Odpowiedź:
Zakres projektu obejmuje tylko ewentualne ułożenie rur dla internetowej sieci szerokopasmowej
znajdującej się na terenie miasta /rzecz uzgodniona ze Strażą Miejską/ natomiast okablowanie
wyposażenie w urządzenia np. monitorujące są odrębnym zadaniem.
Pytanie nr 10:
Branża elektryczna – projekt wykonawczy pkt. 7.7 „Montaż latarń” – „Latarnie ze źródłami LED 24W
lub
48W
przedstawiono
w
części
architektonicznej
dokumentacji.”
–
prosimy
o udostępnienie tych plików ze względu na brak dokumentów dotyczących latarń i opraw w części
architektonicznej.
Odpowiedź:
W opracowaniu zastosowano:
Oprawy w chodnikach i pomoście oprawy najazdowe zgodnie z kartą katalogową zasilane przez
transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 6 kpl. są to zgodnie z planem
zagospodarowania P1/3, P2/3, P3/3, P4/3, P5/3, P6/3.
Oprawy do podświetlenia roślin i pod pomostowe oprawy punktowe uchylne zgodnie z kartą
katalogowa zasilane przez transformatory 230/24V, IP65, LED moc 3x1,0W każda w ilości 11 kpl.
i są to zgodnie z planem zagospodarowania P7/3, P8/3, P9/3, P10/3, P11/3, P12/3, P13/3, P14/3,
P15/3, P16/3, P17/3.
Latarnie na słupach prostokątnych jednoramiennych wysokości 5,0m z oprawami LED o mocy,
12x2W= 24W, 230V, IP65 są to zgodnie z planem zagospodarowania L1/2, L2/2, L3/2, L42, L5/2,
L6/2, L7/2, L8/2, L9/2, L10/2 i L1/1, L2/1, L3/1, L4/1, L5/1, L6/1 - 16 kpl.
Pytanie nr 11:
W formularzu ofertowym, Wykonawca przedstawia doświadczenie kierownika budowy, poprzez
wykazanie zadań polegających na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy zagospodarowaniu lub
rewitalizacji terenu o powierzchni min. 4000 m2.
Czy do pojęcia zagospodarowania terenu można zakwalifikować przebudowę lub budowę drogi,
przebudowę parkingów, budowę centrum przesiadkowego bądź ścieżek rowerowych itp.?
Odpowiedź:
Można zakwalifikować, jednakże ocena ofert na podstawie kryteriów zostanie dokonana po ich
otwarciu.
Pytanie nr 12:
Rys PW_ARCH_RYS.1 przedstawia w legendzie "elementy ekspozycyjne na postumencie" prosimy
o przedstawienie projektu wskazanego elementu oraz ilości elementów do wyceny.
Odpowiedź:
Elementy ekspozycyjne na postumencie przedstawione na Rys. PW- ARCH- Rys. 1
zagospodarowanie terenu zostały przedstawione poglądowo i nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 13:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju nawierzchni bezpiecznej do wykonania nawierzchnia
wylewana EPDM czy z płyt EPDM ?
3

Odpowiedź:
Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna wodoprzepuszczalna powinna zostać wykonana zgodnie
z rys. nr 35 jako wylewane bezspoinowe podłoże.
Pytanie nr 14:
W dziale V - Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, w punkcie 4.2, podpunkt b)
jest wymóg dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót do prac przy sadzeniu,
pielęgnacji drzew, krzewów bylin posiadającą wykształcenie w zakresie ogrodnika, leśnika,
architektury krajobrazu lub podobne.
Czy funkcję kierownika w/w robót może pełnić osoba po ukończonym kierunku Inżynierii Środowiska?
Odpowiedź:
Funkcji Kierownika robót do prac przy sadzeniu, pielęgnacji drzew, krzewów bylin nie może pełnić
osoba po ukończonym kierunku Inżynierii Środowiska.
Funkcję Kierownika robót może pełnić osoba posiadająca wykształcenie w zakresie ogrodnika,
leśnika, architektury krajobrazu lub podobne, bądź ukończony kurs o profilu jak wyżej lub posiadającą
minimum jednoroczne doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia.
W ocenie Zamawiającego kierunek inżynieria środowiska nie jest podobny do wykształcenia
wymaganego przez Zamawiającego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana po otwarciu ofert, wobec
Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. P. Hudziec
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