Czechowice-Dziedzice, dnia 04.02.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.37.2020

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:
Proszę o informację czy w ofercie w zakresie sieci doprowadzającej wodę z Młynówki Komorowickiej
do stawu należy ująć wymianę gruntu pod kanałem z rur PVC?
Wg. opinii geotechnicznej wydaje się zasadnym wykonanie wymiany gruntu o miąższości około 0,5m
na długości kolektora 63mb oraz szerokości wykopu 1 mb.
Jeżeli grunt ma zostać wymieniony proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wymianą
gruntu w ilości: 0,5x63x1=31,5 m3 lub wskazanie własnego przedmiaru
Odpowiedź:
W projekcie przewidziano posypkę i nadsypkę z piasku wokół rurociągów.
Pytanie nr 2:
Proszę o informację czy w ofercie w zakresie sieci odprowadzającej wodę do rowu opaskowego
należy ująć wymianę gruntu pod kanałem z rur PVC?
Wg. opinii geotechnicznej wydaje się zasadnym wykonanie wymiany gruntu o miąższości Jeżeli grunt
ma zostać wymieniony proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wymianą gruntu
w ilości: 0,5x52x1=26,0 m3 lub wskazanie własnego przedmiaru.
Odpowiedź:
W projekcie przewidziano posypkę i nadsypkę z piasku wokół rurociągów.
Pytanie nr 3:
Proszę o korektę przedmiaru poz.2.4.8. Wskazana długość kolektora PVC: 50mb, długość kolektora
PVC wg. projektu wykonawczego: 52mb.
Odpowiedź:
Według projektu wykonawczego całkowita długość rurociągu: 49,80 mb.
Pytanie nr 4:
Proszę o korektę przedmiaru poz.3.1.10.
W przedmiarze w pozycja 3.1.9 wykonanie podsypki z piasku o grubości 5cm – wyrównanie
2
powierzchni pod ułożenie maty bentonitowej ilościowo podano 1093.2 m . W pozycji 3.1.10wzmacnianie powierzchni skarp i dna niecki geosyntetykami sposobem ręcznym – mata bentonitowa
ilościowo podano 555,6 m2. Proszę o podanie prawidłowej ilości stosowanego materiału. Proszę
o informację czy w ilości stosowanej maty doliczono zakładkę 10cm zgodnie z projektem
wykonawczym.
Odpowiedź:
2
Według projektu wykonawczego powierzchnia dna niecki stawu wynosi 463m .
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Pytanie nr 5:
Proszę o podanie warstw konstrukcyjnych materiału z których ma być wykonany Nasyp „górki” wraz z
wskaźnikami zagęszczenia.
Odpowiedź:
Kliniec łamany o granulacie 0-63 mm. Zagęszczony warstwami o miążości 30 cm, do IS=0.98.
Zabezpieczony geotkaninami przed wypłukaniem.
Pytanie nr 6:
Proszę o podanie w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu fontanny pływającej.
Odpowiedź:
Należy dodać w przedmiarze pozycję: 7.7 – element – fontanna
7.7.1. –kalkulacja indywidualna – dostawa i montaż fontanny – fontanna pływająca wg. projektu – kpl.
1.
Pytanie nr 7:
Zgodnie z §13 pkt.6.b projektu umowy proszę o wyszczególnienie jakich urządzeń będzie dotyczył
serwis w okresie trwania gwarancji. Proszę o informację kto będzie ponosił koszt naprawy elementów
urządzeń naturalnie zużywających się.
Odpowiedź:
Serwis w okresie gwarancji dotyczy wszystkich urządzeń zamontowanych/ zabudowanych w ramach
przedmiotu umowy wraz z elementami małej architektury, oraz pompy zatapialnej oraz punktów
świetlnych i fontanny pływającej. Ponadto w rozumieniu Zamawiającego bieżąca konserwacja
urządzeń dotyczy wszystkich czynności niezbędnych do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej
przez producenta tych urządzeń.
Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany elementów naturalnego (normalnego) zużycia.
Pytanie nr 8:
Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie trawników siewem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9:
Proszę o podanie ilości do wykonania pozycji przedmiaru 8.2.11.
Odpowiedź:
Pozycję należy usunąć z przedmiaru.
Pytanie nr 10:
W dokumentacji projektowej brak rysunku tablic informacyjnych – proszę o podanie ilości, rozmiarów
oraz co powinien zawierać opis.
Odpowiedź:
Tablice informacyjne dotyczące elementów ekspozycyjnych na postumencie nie są objęte
przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 11:
W rysunku zagospodarowania terenu są zaznaczone elementy ekspozycyjne na postumencie – brak
informacji w projekcie co to jest – proszę o specyfikację techniczną wraz z rysunkami
i informacją jakie elementy należy wycenić.
Odpowiedź:
Elementy ekspozycyjne na postumencie przedstawione na Rys. PW- ARCH- Rys. 1
zagospodarowanie terenu zostały przedstawione poglądowo i nie są objęte przedmiotem zamówienia.
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Pytanie nr 12:
W pozycji 7.6.15 przedmiaru jest ujęta dostawa np. tabliczek, napisów, ozdób – proszę
o uzupełnienie dokumentacji projektowej o te elementy z informacją i specyfikacją techniczną co
należy wycenić w tej pozycji.
Odpowiedź:
Tablica informacyjna w łącznej ilości 5 szt. Tablica o wymiarach:
Długość: 99cm
Wysokość: 220 cm
Posadowienie min 50 cm poniżej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu
wybranego producenta. Słupy nośne o średnicy 42 mm, osadzone na fundamencie. Panel
informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej. 3 szt. tablic
zlokalizowane przy placach zabaw i siłowni zawierać powinny regulamin korzystania z placów zabaw
bądź siłowni przy której są zlokalizowane. 2 szt. tablic zlokalizowane przy wejściach na teren, powinny
zawierać regulamin ogólny obowiązującym na całym terenie. Opis należy sporządzić według
wytycznych Zamawiającego.
Pytanie nr 13:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekrój pod ławkami w parku – na czym mają stać te bardzo
ciężkie elementy betonowe (w dokumentacji jest tylko przekrój przez elementy na placu północnym –
rys. nr 13).
Odpowiedź:
Ławki to elementy wolnostojące, bez fundamentu. Elementy należy mocować zgodnie z rozwiązaniem
systemowym wybranego producenta.
Pytanie nr 14:
Prosimy o informację, czy zakres prac ujęty w przedmiarze jako pkt. 4.2 Rów zamknięty (punkty 4.2.1
do punktu 4.2.8) wchodzi w zakres przetargu, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te
elementy robót.
Odpowiedź:
Zakres prac ujęty w przedmiarze jako pkt 4.2 wchodzi w zakres przetargu. Projekt wykonawczy tom
Budowle hydrotechniczne został uzupełniony o opis zarurowanie rowu opaskowego oraz Rys. PWH10 profil zarurowania rowu opaskowego w HM 1+74 - 2+33”oraz Rys.PW – 025/000/122010/00
przepust skrzynkowy –element zamknięty TYP A.
Pytanie nr 15:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie karty katalogowej wraz z parametrami pompy zatapialnej do
opróżniania niecki stawu.
Odpowiedź:
Konstrukcja pompy – zatapialna, jednostopniowa pompa odśrodkowa z wirnikiem typu otwartego.
Praca w niepełnym zanurzeniu, długotrwała.
Min. wydajność: 800l/min (48m3/h)
Średnica zanieczyszczeń: 5 mm
Średnica przyłącza węża tłocznego: 50 mm (złącze strażackie STORZ 2”).
Pytanie nr 16:
Zwracamy uwagę iż przedstawiona karta katalogowa wraz z opisem fontanny pływającej ma
zastosowanie w oczkach przydomowych i na takiej powierzchni stawu nie będzie żadnego efektu
prosimy o potwierdzenie iż taka fontanna pływająca ma zostać zainstalowana.
Odpowiedź:
Wskazana moc fontanny 0,37 kW jest prawidłowa. Należy wykonać fontannę zgodnie z dokumentacją
projektową z opisem zawartym w parametrach technicznych - PW-Architektura.
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Pytanie nr 17:
Bardzo proszę o udzielenie zgody firmie
Pracownia Projektowa Archex s.c.
Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa
ul. Powstańców Śląskich 6
43-300 Bielsko-Biała
na przekazanie szczegółowych informacji dotyczących przetargu "Podniesienie jakości życia
mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach" w zakresie małej
architektury, w szczególności elementów katalogowych. Informacja ta pozwoli dopasować lepiej ofertę
przetargową do wymagań projektu.
Odpowiedź:
Zdaniem Zamawiającego elementy małej architektury zostały opisane w sposób wystarczający (tomProjekt Wykonawczy -Architektura – c Parametry techniczne przyjętych rozwiązań) do sporządzenia
oferty przetargowej.
Pytanie nr 18:
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 8.6.7 ( w Państwa przedmiarze pozycja 15.6.7) przedmiarów robót, tj.
Potracenie za wycięcie darniny – darnina zakupiona w rolkach w ilości : - 7427,20m2
Odpowiedź:
Pozycja omyłkowo zamieszczona w przedmiarze. Należy usunąć.
Pytanie nr 19:
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 8.6.7 przedmiarów robót, tj. Potrącenie za wycięcie darniny - darnina
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zakupiona w rolkach w ilości: -7427,20m .
Odpowiedź:
Pozycja omyłkowo zamieszczona w przedmiarze. Należy usunąć.
Pytanie nr 20:
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.01.2020r. pyt. 39, proszę o doprecyzowanie jakiej trampoliny
wymaga Zamawiający, gdyż karta techniczna (rys. nr 27) mówi o możliwości podświetlenia trampoliny
na stałe bądź też poprzez skakanie.
Odpowiedź:
Trampolina podświetlana poprzez skakanie.
Pytanie nr 21:
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.01.2020r. pyt. 39, proszę o doprecyzowanie jakiego koloru
trampoliny wymaga Zamawiający, gdyż karta techniczna (rys. nr 27) przedstawia na rysunku matę do
skakania w kolorze czarnym, nawierzchnia brzegowa - niebieska, w opisie jest nawierzchnia
bezpieczna - kolor turkusowy, a także proponuje kolorystykę nawierzchni bezpiecznej trampoliny
i nawierzchni bezpiecznej wokół trampoliny w kolorze RAL 6011 (jest to odcień zielony). W związku
z powyższym w jakim kolorze trampoliny będzie wymagał Zamawiający?
Odpowiedź:
Należy przyjąć trampolinę zgodnie z parametrami technicznymi zamieszczonymi w PW-Architektura.
Środek trampoliny do skakania w kolorze czarnym, nawierzchnia bezpieczna trampoliny w kolorze
niebieskim, natomiast nawierzchnia bezpieczna wokół trampoliny przedstawiona na rys. 5 – plac
zabaw dla dzieci młodszych – PW.
Pytanie nr 22:
W nawiązaniu do opowiedz na pytanie nr 42 z dnia 29.01.2020r., czy Zamawiający będzie wymagał
certyfikacji placu?
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Odpowiedź:
Tak. Po zakończeniu budowy placu zabaw i montażu urządzeń, a przed odbiorem końcowym,
Zamawiający zleci na własny koszt wykonanie kontroli pomontażowej - inspekcji w celu otrzymania
certyfikacji placu.

Pytanie nr 23:
Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający uzna jako równoważne wykonie wszystkich urządzeń
zabawowych i pakour ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wykonania urządzeń zgodnie z opisem zawartym w parametrach technicznych
zamieszczonych w PW-Architektura.
Pytanie nr 24:
Proszę o wskazanie czy konstrukcja zestawu Uliczny Park Treningowy ma zostać wykonana z rur
stalowych, czy profili, i o jakich przekrojach?
Odpowiedź:
Wizualizacja przedstawia element wyposażenia który należy uwzględnić w wycenie oraz jest dostępny
na rynku.
Wymiary
Wymiar strefy bezpieczeństwa
Wysokość całkowita
Wysokość swobodnego upadku
Produkt zgodny z PN-EN 16630:2015-06

1083 x 629 cm
1440 x 940 cm
360 cm
250 cm
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Na etapie przetargu brak jest możliwości podania tak szczegółowych informacji, które mogłyby
wskazywać na wybranego producenta. Wskazany zestaw traktować należy jako docelowy obiekt do
realizacji i musi posiadać odpowiednie atesty oraz być zgodny z obowiązującymi normami.

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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