Czechowice-Dziedzice, dnia 29.01.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.32.2020

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:
W przedłożonej opinii geotechnicznej warunki gruntowe określone zostały jako proste. Zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. pz.463) powyższe warunki w projekcie określa Projektant.
Projektant Konstrukcji ustalił warunki jako złożone, zaliczając obiekty budowlane do drugiej kategorii
geotechnicznej. W związku z powyższym w myśl zapisów Rozporządzenia jw. par. 7.2 oraz 7.3 proszę
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o
a. Dokumentację badań podłoża gruntowego
b. Projekt geotechniczny
c. Dokumentację geologiczno-inżynierską
Odpowiedź:
Warunki gruntowe zgodne z opinią geotechniczną – PROSTE.
Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do załączonej opinii geologiczno-górniczej nr 23/2018 proszę o potwierdzenie, że
wskazane złoże metanu znajduje się poniżej poziomu posadowienia pośredniego obiektów
budowlanych.
Odpowiedź:
W wykonanej opinii geotechnicznej nie stwierdzono występowania złoża metanu.
Pytanie nr 3:
Proszę o określenie klasy ekspozycji betonu zastosowanego do
a. Konstrukcji pomostu oraz mostku dla pieszych (C30/37)
b. Pali fundamentowych (C40/50)
Odpowiedź:
Określenie klasy ekspozycji.
a. Konstrukcja pomostu oraz mostku dla pieszych (C30/37) – XD1/XS1.
b. Pali fundamentowych (C40/50) – XD2/XS1.
Pytanie nr 4:
Proszę wskazać które, widoczne elementy pomostu oraz mostku mają zostać wykonane w formie
betonu architektonicznego (powyższe będzie wymagało dodatkowych zabiegów wpływających na
cenę konstrukcji).
Odpowiedź:
Beton architektoniczny należy przyjąć na części widocznej pomostu ( od dylatacji) oraz mostu –
boczne, widoczne ściany płyty.

1

Pytanie nr 5:
Proszę wskazać przykładowe zabezpieczenie przeciwwodne konstrukcji obiektów budowlanych lub
wskazać parametry jakimi powinno się takie zabezpieczenie charakteryzować (wytyczne budowlane
do doboru zabezpieczenia).
Odpowiedź:
Poniżej podajemy minimalne wymagane parametry izolacji przeciwwodnej konstrukcji:
 Głęboka penetracja betonu, od 10 do 100cm,
 Wodoszczelność minimum 60m słupa wody,
 Tylko jedna lub dwie warstwy wyprawy,
 Szybkie dojrzewanie wyprawy,
 Nakładanie na wilgotny beton,
 Można nakładać przy parciu wody,
 Nieograniczona trwałość uszczelnienia,
 Dostęp wody odnawia zdolność uszczelniania,
 Mrozoodporność betonu F50 potraja się,
 Powłoka całkowicie odporna na ultrafiolet,
 Odporna na wody o agresywności XA2,
 Uszczelnienia podziemia także od wewnątrz,
 Ogranicza karbonatyzacje,
 Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia
Pytanie nr 6:
Proszę uzupełnić detal dylatacji (detal A)pomiędzy płyta pomostu na gruncie, a płytą pomostu
posadowioną na palach o rozwiązanie techniczne hydroizolacji wskazanego połączenia, które
umożliwi swobodny przepływ wody opadowej po płycie w spadku do wpustu odwadniającego
zlokalizowanego w części pomostu wykonanego jako płyta na gruncie.
Odpowiedź:
Uszczelnienie dylatacji należy wykonać w rozwiązaniu systemowym taśmą na bazie PVC
z elastomerem.
Pytanie nr 7:
Proszę o wydanie zakładanych wartości osiadania płyty oraz pomostu na palach.
Odpowiedź:
Podatność Pala 85kN/mm, płyta na gruncie 10mm.
Pytanie nr 8:
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w projekcie wykonawczym pojawiają się zapisy o konieczności
potwierdzenia wymiarów oczepu i rozstawu pali przez projektanta pali fundamentowych? Czy do
wyceny należy przyjąć inne rozwiązanie niż wskazane w projekcie budowlanym oraz projekcie
wykonawczym?
Jeżeli tak, w której pozycji należy ująć koszt opracowania zamiennego projektu wykonawczego? Czy
inwestor zapewnia nadzór autorski oraz pokrywa koszty uzgodnienia kolejnego projektu
wykonawczego z Projektantem Głównym?
Odpowiedź:
Ten przypadek dotyczy, ewentualnego wariantu wykonania dokumentacji zamiennej.
Pytanie nr 9:
Proszę o potwierdzenie, że płyta mostku oparta na palach może jednocześnie zostać oparta na
koszach gabionowych (rys. KW-01-00;D-D).
Odpowiedź:
Nie może.
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Pytanie nr 10:
Płyta mostku w projekcie architektonicznym (rys.11 PW, przekrój 1-1) wydana jest razem z
monolitycznymi „krawężnikami” utrzymującymi kostkę brukową. W projekcie konstrukcji (rys. KW-0100: KW-05-00, PW) płyta mostku wydana jest bez „krawężników”. W jaki sposób ostatecznie
wykonana ma zostać ta płyta?
Prosimy o korektę rysunków oraz przedmiarów w tym zakresie.
Odpowiedź:
Należy zastosować krawężnik prefabrykowany.
Pytanie nr 11:
Proszę o informację czy zakłada się zbrojenie „krawężnika” wokół płyty pomostu? Jeżeli tak proszę
wskazać nr. rysunku lub nr. pręta którego to zbrojenie dotyczy oraz proszę potwierdzić czy powyższe
zostało ujęte w przedmiarze.
Odpowiedź:
Należy zastosować krawężnik prefabrykowany.
Pytanie nr 12:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy balustrady pomostu oraz balustrady
mostku wraz z obliczeniami statystycznymi potwierdzającymi spełnienie wymagań normowych dla
balustrad oraz potwierdzającymi przyjęty sposób mocowania balustrad.
Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z opisem rys. nr 9 – pomost z desek kompozytowych tom Architektura (projekt
wykonawczy) oraz rys. nr 11 – most z balustradą ze stali nierdzewnej tom Architektura (projekt
wykonawczy).
Pytanie nr 13:
W opisie projektu konstrukcji wskazuje się 3 metody posadowienia pośredniego konstrukcji Metodę
injekcyjną (jet grouting). Tak powstałą kolumnę przewiduje zbroić się kształtownikiem stalowym HEB
(brak dalszych wytycznych budowlanych w tym zakresie).
W dalszej części mówi się o wykonaniu pali betonowych (kolumny CMC) wraz w wykonaniem 100cm
warstwy transmisyjnej z geosyntetyków (brak szczegółowych rysunków w tym zakresie, gdzie taka
warstwa byłaby konieczna?)
Ostatnią wskazaną metodą są mikropale.
W części rysunkowej tego samego projektu wskazuje się wyłącznie technologię wykonania pali
fundamentowych metoda pali wierconych betonowych ma mokro w gruncie zbrojonych koszem ze
stali zbrojeniowej.
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o ostateczny projekt wykonawczy pośredniego posadowienia
obiektów budowlanych wraz z wytycznymi budowlanymi do doboru mieszanki betonowej
w stwierdzonych warunkach gruntowych.
Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z opisem rys. nr KW-08 lokalizacja fundamentów pośrednich tom Konstrukcje
(projekt wykonawczy) oraz rys. nr KW-09 zbrojenie pali fundamentowych tom Konstrukcje (projekt
wykonawczy).
Pytanie nr 14:
Proszę o wskazanie współrzędnych lokalizacyjnych (X,Y) osi pali fundamentowych.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa rys. nr 2 – zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi
w Czechowicach-Dziedzicach tom Architektura (projekt wykonawczy) zawiera wystarczającą liczbę
punktów pomiaru współrzędnych aby ustalić w trakcie realizacji robót współrzędne lokalizacyjne (X,Y)
osi pali fundamentowych.
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Pytanie nr 15:
Proszę o wskazanie sił działających na projektowaną głowicę pala.
Odpowiedź:
2
2
Ciężar własny, barierka 1kN/mb , obciążenie stałe 1kN/m , obc zmienne 5kN/m .
Wartości charakterystyczne.
Pytanie nr 16:
Proszę o informację w której pozycji ująć koszty związane z budową platformy pod wykonanie pali,
koszty mobilizacji sprzętu, koszt skucia głowic itp.
Odpowiedź:
Proszę ująć w pozycji „Wykonanie pali”.
Pytanie nr 17:
Proszę o informację czy wymagane jest wykonanie próbnych pali. Jeżeli tak gdzie ująć koszt ich
wykonania.
Odpowiedź:
Tak, koniecznie trzeba wykonać próbę nośności pali. Proszę ująć w pozycji „Wykonanie pali”.
Pytanie nr 18:
Proszę o informację czy podane w zestawieniu ciężary stali (poz.2;poz.6;poz.7) dotyczą jednego
elementu czy kompletnej pozycji składającej się z 2 elementów?
Odpowiedź:
Wartości podano dla jednego elementu.
Pytanie nr 19:
Proszę o wyjaśnienie podejścia do przedmiarów w zakresie stali zbrojeniowej. Np. mostek dla
pieszych z balustradą (poz. 2.3.1-2.3.11).
Ciężar stali zbrojeniowej w pozycji 2.3.10 dotyczy wyłącznie płyty pomostu.
Nie ujęto ciężaru zbrojenia ściany mostku A(poz. 6); oczepu mostku (poz.7). Czy powyższe ciężary
dla tych pozycji należy ująć w cenie ofertowej m3 konstrukcji wskazanych w pozycjach 2.3.4;2.3.5?
Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując:
3
Pozycja 2.3.5 wartość 2,304m
Pozycja 2.3.6 wartość 42 m
Pozycja 2.3.10 wartość 0,834t
Pytanie nr 20:
Proszę o korektę przedmiaru pkt.2.1.6. Wskazana długość pali: 24mb, długość pali wg. projektu
wykonawczego: 4x7mb=28mb.
Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 28mb.
Pytanie nr 21:
Proszę o korektę przedmiaru poz.2.2.10. Wskazany ciężar zbrojenia płyty pomostu: 808kg, ciężar
zbrojenia płyty pomostu wg. projektu wykonawczego: 1.702,99+1.797,34=3.500kg.
Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 3.500kg.
Pytanie nr 22:
Proszę o korektę przedmiaru poz. 2.2.11. Wskazany długość balustrad pomostu: 21mb, długość
balustrad wg. projektu wykonawczego: 10,5+10,5+4,5=25,5mb.
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Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 25,5mb.
Pytanie nr 23:
Proszę o korektę przedmiaru pkt.2.3.6. Wskazana długość pali: 18mb, długość pali wg. projektu
wykonawczego: 6x7mb=42mb.
Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 42mb.
Pytanie nr 24:
Proszę o korektę przedmiaru poz.2.3.4. Wskazany powierzchnia ściany konstrukcji: 0,534m2,
faktyczna powierzchnia ściany wg. projektu wykonawczego: (0,89*3)*2=5,34m2.
Powyższe podejście przedmiarowe jest niezrozumiałe. Proponujemy aby wskazane ilości odnosiły się
do jednostki „m3”, w takim przypadku prawidłowy przedmiar to 5,34x0,3=1,6m3.
Odpowiedź:
2
Podana jednostka m jest prawidłowa. Pozycja przedmiaru pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 25:
Proszę o korektę przedmiaru poz.2.3.5. Wskazana ilość betonu konstrukcji: 0,432m3, faktyczna ilość
betonu wg. projektu wykonawczego: (0,6*0,6*3,2)*2=2,3m3.
Odpowiedź:
3
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 2,3m .
Pytanie nr 26:
Proszę o korektę przedmiaru poz.2.3.10. Wskazany ciężar zbrojenia: 413kg, ciężar zbrojenia płyty
pomostu + ściany i oczepu mostku wg. projektu wykonawczego: 286,75+126,39+2*107,49=834,42kg.
Odpowiedź:
Korektę należy ująć w przedmiarze przyjmując 834,42kg.
Pytanie nr 27:
Proszę o wyjaśnienie: W projekcie wykonawczym opisano iż nasypy niebudowlane należy
zastabilizować spoiwem hydraulicznym Rm≤2,5MPa gr.20cm w przedmiarze grubość ta wynosi 25
cm. Proszę o podanie prawidłowej warstwy stabilizacji oraz w przypadku jej wykonania podanie
pozostałych warstw konstrukcji.
Odpowiedź:
Prawidłowa wartość powinna być dobrana na budowie, po wykonaniu badań polowych przez
geotechnika.
Pytanie nr 28:
Proszę o wyjaśnienie zapisu STWiORB- części drogowej pkt.1.5.2 dotycząca opracowania przez
Wykonawcę projektów Wykonawczych, Budowlanych.
Odpowiedź:
Wykonawcy robót nie obowiązuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych.
Pytanie nr 29:
Z uwagi na występujące błędy w przedmiarach, konieczność weryfikacji całego przedmiaru oraz
w oczekiwaniu na wyjaśnienia wnosimy o przesunięcie terminu składania oferty o min.14 dni od
wyznaczonej obecnie daty.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
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Pytanie nr 30:
Proszę o wskazanie typu i mocy wszystkich projektowanych opraw, gdyż w różnych elementach
projektu dotyczącego instalacji elektrycznych, podane są rozbieżne informacje.
Odpowiedź:
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
katalogową 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, L4/2, 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 31:
Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego oraz sposobu posadowienia elementu żelbetowego
70x140x50 rowu zamkniętego.
Odpowiedź:
Elementy należy posadowić na warstwie chudego betonu o grubości 10 cm. Ewentualne szczeliny
powstałe na styku uzupełnić zaprawą cementową. Element żelbetowy – prefabrykowany.
Pytanie nr 32:
W związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie parametrów
latarni parkowych ze względu na rozbieżności w projekcie elektrycznym a architektonicznym
Czy latarnie parkowe mają być 4m czy 5m? Czy dwuramienne czy jednoramienne czy jakiś inny
wariant? – ponieważ wskazana latarnia występuje w kilku wariantach.
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 33:
Prosimy o podanie ilości latarni – ile latarni LED o mocy 24W a ile latarni LED o mocy 48W?
Odpowiedź:
Oprawy w chodnikach i pomoście oprawy najazdowe zgodnie z karta 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
katalogową 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, L4/2, 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 34:
W udostępnionym przedmiarze robót widnieje pozycja, cyt. "Potrącenie za wycięcie darniny - darnina
zakupiona w rolkach: ilość: - 7427,20 m2". Co należy wycenić / zminusować w ramach tej pozycji
przedmiaru? Czy to Zamawiający dostarczy trawę z rolki do rozłożenia przez Wykonawcę? Czy
Wykonawca ma wycenić jedynie rozłożenie trawy z rolki czy kompleksowe wykonanie trawnika
z montażu wraz z dostawą trawy z rolki?
Proszę o wyczerpującą odpowiedź z uwagi na fakt, że projektowana ilość nawierzchni jako trawnika
z rolki jest na tyle duża, że wpływa to znacząco na wartość oferty cenowej Wykonawcy.
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Odpowiedź:
Wykonawca w swojej ofercie wycenia wykonanie kompleksowe trawnika wraz z montażem i dostawą
trawy z rolki.
Pytanie nr 35:
Dotyczy: ławek betonowych: Jakie wymiary mają mieć poszczególne moduły ławek betonowych? Na
rysunku 12 wskazano, że poszczególne moduły mają mieć wymiary 200cm lub 150cm długość w
zależności od rodzaju modułu, natomiast z rysunku nr 13 oraz nr 31 wynika, że mają mieć one 250cm
długości. Który wymiar jest prawidłowy?
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie z projektem. Długości ławek zależą od lokalizacji (przy ścieżkach pieszych
zestawy, przy placach ławki). Na rys. 12 oznaczenia ł1 i ł2 są elementami zestawów od Z1 do Z5 –
ścieżki piesze. Rysunek nr 13 ławki na placu północnym. Wymiary poprawne.
Pytanie nr 36:
W nawiązaniu do pyt. nr 2 - w przedmiarze robót podane ilości modułów, zestawów są inne niż ilości
wskazane na rysunku nr 12 oraz PZT. W przedmiarze jest mniej elementów. W związku z tym które
ilości wykonawca ma uznać za prawidłowe do sporządzenia oferty?
Odpowiedź:
Proszę zaliczyć zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 37:
Proszę o odpowiedź czy Zamawiający wymaga zastosowanie desek z drewna egzotycznego
w elementach małej architektury (ławki)? Jeśli tak to proszę podać rodzaj drzewa egzotycznego.
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem nr 13 – detal siedzisk i ławek tom Architektura (projekt wykonawczy), 31 – ława
betonowa /z siedziskiem z oparciem/ z siedziskiem bez oparcia tom Architektura (projekt
wykonawczy), i częścią opisową (pkt.3.3) tom Architektura (projekt wykonawczy).
Pytanie nr 38:
Proszę o podanie koloru zastosowanych desek kompozytowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 2.10.4 opisu tom Architektura (projekt wykonawczy),. Kolor drewniany naturalny
np. Teck w kolorze zbliżonym do koloru elementów drewnianych na ławkach.
Pytanie nr 39:
Proszę o doprecyzowanie czy trampoliny powinny posiadać podświetlenie? Jeśli tak to czy
podświetlenie ma być włączone na stałe czy włączane tylko podczas nacisku wraz z siłą skoku?
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem numer 27 – trampolina kwadratowa tom Architektura (projekt wykonawczy).
Pytanie nr 40:
Czy Zamawiający dopuści kolor zielony mat skocznych i kolor czarny nawierzchni brzegowej
trampolin?
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem numer 27– trampolina kwadratowa tom Architektura (projekt wykonawczy).
Pytanie nr 41:
Na mapie zagospodarowania terenu projektu wykonawczego wskazany jest pkt. 18 Element
edukacyjny na postumencie z tablicą informacyjną w związku z powyższym proszę o określenie co
należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:

7

Elementy ekspozycyjne na postumencie przedstawione na Rys. PW- ARCH- Rys. 1
zagospodarowanie terenu zostały przedstawione poglądowo i nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 42:
Warunki wskazane w dokumentacji dla nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej nie odnoszą się do
nawierzchni placów zabaw, jedyną obowiązującą normą odnoszącą się do placów zabaw jest PN-EN
1177+AC:2019-04. W związku z czym wymaganie parametrów wytrzymałościowych dla nawierzchni
bezpiecznych jest bezpodstawne i prosimy o wykreślenie parametrów warstwy użytkowej nawierzchni
i możliwość zastosowania nawierzchni bezpiecznej zgodnie z powyższą normą.
Odpowiedź:
Wskazane w dokumentacji normy odnoszą się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz
określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. Wykonawca posiadając
odpowiednie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności musi zapewnić odbiór powykonawczy.
Zapis w PN-EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3 brzmi: "Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca
się kontrolę pomontażową wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności
z odpowiednią(-imi) częścią(-ami) EN 1176"
Pytanie nr 43:
Proszę o załączenie aktualnego przedmiaru zgodnie z projektem zamiennym.
Odpowiedź:
Decyzją Zamawiającego projekt zamienny nie wpływa na zmianę przedmiaru. Zakres robót objętych
przedmiarem pozostaje do wykonania.
Pytanie nr 44:
Proszę o doprecyzowanie czy należy wycenić kostkę betonową w kolorze kremowo-beżowym
w rozmiarze 20x40cm i 20x60cm (zgodnie z projektem) czy 20x60cm i 20x80cm (zgodnie
z przedmiarem)?
Odpowiedź:
Należy zaliczyć zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 45:
Proszę o potwierdzenie, iż elementy konstrukcyjne urządzeń na plac zabaw dla dzieci młodszych
i starszych mają być wykonane z rur ocynkowanych malowanych proszkowo z elementami
wykonanymi z płyt HDPE?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową. Parametry opisano na rysunkach nr 14 – 21– tom Architektura
(projekt wykonawczy).
Pytanie nr 46:
Proszę o dopuszczenie możliwości zastosowania przejścia rurowego wykonanego z tworzywa
sztucznego w zestawie zabawowym: Wieża do zabawy wielofunkcyjna
Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z projektem
Pytanie nr 47:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie lin polipropylenowych w zamian za liny nylonowe i siatki?
Odpowiedź:
Cały element zabawowy posiadać musi certyfikat, nie dopuszcza się wprowadzania zmian.
Liny:Ø18mm plecione z 6 żył z rdzeniem stalowym powleczonych nylonem, co czyni je wyjątkowo
mocne i trwałe.
Pytanie nr 48:
Czy Uliczny park treningowy ma być wykonany z:
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- słupy konstrukcyjne stalowe o profilu 80x80mm o grubości ścianki 3,2mm, pozostałe elementy
rurowe o średnicy od 33,7mm do 60,3mm - ocynkowane i malowane proszkowo, ławeczka z płyty
HDPE?
Odpowiedź:
Park treningowy należy wykonać jako typowy zestaw wybranego Producenta.
Zestaw ulicznego parku treningowego stanowi całość i posiada odpowiednie atesty. Nie dopuszcza się
zmian(analogicznie jak wszystkie elementy wyposażenia objęte zakresem opracowania).
Parametry parku treningowego:
Wymiary
1083 x 629 cm
Wymiar strefy bezpieczeństwa
1440 x 940 cm
Wysokość całkowita
360 cm
Wysokość swobodnego upadku
250 cm
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06
Pytanie nr 49:
Wskazana w dokumentacji moc fontanny 0,37 KW dotyczy fontann montowanych na oczkach
wodnych. W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy mamy przyjąć w/w moc czy fontannę
o mocy 3,7kW odpowiedniej do wielkości zbiornika wodnego w zagospodarowaniu?
Odpowiedź:
Wskazana moc fontanny 0,37 kW jest prawidłowa. Należy dostarczyć fontannę zgodnych
z załączonym opisem rys. nr 32 – fontanna pływająca tom Architektura (projekt wykonawczy).
Pytanie nr 50:
Czy zmiana obrazów wodnych z wymaganych dysz w zamówieniu ma być realizowana automatycznie
np. co jedną minutę, czy też ktoś będzie je ręcznie wymieniał co jakiś czas
z łódki podpływając do fontanny?
Odpowiedź:
Zmiana obrazów z wymaganych dysz ma być realizowana automatycznie, zgodnie z zalecaniami
producenta.
Pytanie nr 51:
Na rysunku nr 2 „Projekt Zagospodarowania Terenu – Oświetlenie”, proszę zaznaczyć przebieg
istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych w celu ustalenia miejsc wykonania zabezpieczeń
rurami dwudzielnymi istniejących sieci.
Odpowiedź:
Miejsca skrzyżowań wskazano na rysunku nr 2, natomiast ostateczna lokalizacja tych skrzyżowań
winna być ustalona po dokonaniu wykopów kontrolnych w obecności przedstawicieli firm
zarządzającymi wszystkimi sieciami przebiegającymi przez teren projektowanego parku oraz
Projektanta.
Pytanie nr 52:
Proszę o udzielenie informacji odnośnie sposobu montażu opraw punktowych w posadzce, pomoście
i pod pomostem, (przedstawienie szczegółu technicznego) oraz podanie wymiarów rozmieszczenia
opraw.
Odpowiedź:
Montaże wszystkich opraw oświetlenia łącznie z latarniami na słupach należy wykonać zgodnie
z kartami katalogowymi urządzeń oraz ich dokumentacjami technicznymi
Pytanie nr 53:
W opisie projektu wykonawczego mowa jest o linii oświetlenia wykonanej kablem YAKY 4x25mm2,
natomiast w przedmiarze robót widnieje linia oświetlenia wykonana kablem YKY 4x16mm2. Prosimy
o informację jakiego typu oraz przekroju należy przyjąć kabel. Wskazana w dokumentacji moc
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fontanny 0,37 KW dotyczy fontann montowanych na oczkach wodnych. W związku z powyższym
proszę o odpowiedź czy mamy przyjąć w/w moc czy fontannę o mocy 3,7kW odpowiedniej do
wielkości zbiornika wodnego w zagospodarowaniu?
Odpowiedź:
Należy przyjąć kabel ziemny aluminiowy typu YAKY4x25mm2 1kV.
Pytanie nr 54:
Prosimy o uzupełnienie projektu w zakresie małej architektury, jaki rodzaj drewna zastosować na
ławkach betonowych, drewno egzotyczne czy krajowe?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować drewno egzotyczne.
Pytanie nr 55:
W związku z informacją od producenta o braku możliwości produkcyjnej kostki brukowej o rozmiarach
20x40x8 cm oraz 20x60x8 cm perła kremowo beżowa która ma zostać wbudowana na placu
północnym. Prosimy o wskazanie kostki zamiennej która ma zostać wbudowana na placu północnym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby do układania nawierzchni, w celu jej uatrakcyjnienia, zastosowano takie
płyty betonowe które umożliwią ułożenie nawierzchni wskazanej i opisanej na rys. nr 36 nawierzchnia brukowa tom Architektura (projekt wykonawczy).
Pytanie nr 56:
Wg dokumentacji geologicznej na terenie planowanej inwestycji występują bardzo złożone grunty,
składające się głównie z nasypów niebudowlanych. W otworach geologicznych nr 2, 6, 7 występuje
organika w postaci humusu i korzeni, a w pozostałych znajdują się również grunty antropogeniczne.
To wszystko ma wpływ na uzyskanie parametru wytrzymałościowego i powoduje jego zdecydowane
zaniżenie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie uda się w ogóle uzyskać na takich gruntach
stabilizacji Rm>2,5MPa gr. 20 cm, dlatego sugerujemy obniżenie marki do Rm=2,5MPa, która w tych
warunkach wydaje się realna do uzyskania (przy ewentualnych, lokalnych wymianach gruntów
organicznych). Alternatywą jest całkowita wymiana gruntu, co zdecydowanie zwiększy koszty, wydłuży
proces budowlany i niekorzystnie wpłynie na otoczenie. Marka Rm=2,5MPa przy tego typu inwestycji
jest jak najbardziej wystarczająca, nie mniej prosimy o akceptację zmiany.
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w ofercie ewentualne zastąpienie nasypu niebudowlanego,
nasypem budowlanym.
Pytanie nr 57:
Wg dokumentacji projektowej rys nr PW- ARCH-RYS.36 na Placu Północnym zaprojektowano
nawierzchnię z kostki 20x60 i 20x40x8cm o nawierzchni metalicznej, a na Placu Południowym
zaprojektowano kostkę 80x80x8 cm o nawierzchni metalicznej Producenci tego rodzaju kostek nie
posiadają obecnie w ofercie materiału o podanych wymiarach i metalicznej powłoce i nie przewiduje
wznowienia produkcji w najbliższych miesiącach. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego
o zmianę materiału na kostkę z powłoką metaliczną ale o innych wymiarach lub utrzymać obecne
wymiary kostki bez powłoki metalicznej.
W związku z informacją od producenta o braku możliwości produkcyjnej kostki brukowej o rozmiarach
20x40x8 cm oraz 20x60x8 cm perła kremowo beżowa która ma zostać wbudowana na placu
północnym. Prosimy o wskazanie kostki zamiennej która ma zostać wbudowana na placu północnym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby do układania nawierzchni, w celu jej uatrakcyjnienia, zastosowano takie
płyty betonowe które umożliwią ułożenie nawierzchni wskazanej i opisanej na rys. nr 36 nawierzchnia brukowa tom Architektura (projekt wykonawczy).
Zamawiający podtrzymuje wymiary płyty betonowej zaproponowanej na plac południowy.
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Pytanie nr 58:
Prosimy o zamieszczenie projektu monitoringu ponieważ w przedmiarze pozycja 9.2.2 Montaż opraw
oświetlania zewnętrznego, na słupie kamery analogia - należy zamontować 4 szt. kamer monitoringu.
Prosimy o uzupełnienie projektu o okablowanie oraz parametry kamer wraz z przykładowymi kartami
katalogowymi.
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 59:
Proszę o załączenie projektu monitoringu, gdyż Wykonawca nie ma żadnych podstaw do jego wyceny.
Zakres robot związanych z monitoringiem został wymieniony, bardzo ogólnikowo, jedynie
w przedmiarze, który zgodnie z SIWZ ma funkcję wyłącznie pomocniczą i nie stanowi podstawy do
wyceny.
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.

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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