Czechowice-Dziedzice, dnia 04.02.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.39.2020

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:
Prosimy o informację czy w zakresie robót jest dostawa i montaż fontanny pływającej. Brak tej pozycji
w przedmiarach robót. Brak w dokumentacji elektrycznej zasilania dla tej fontanny.
Odpowiedź:
Dostawa i montaż fontanny pływającej jest w zakresie robót. Dostawę i montaż urządzenia należy ująć
w przedmiarze jako pozycja 7.7 – element fontanna - 7.7.1 – kalkulacja indywidualna – dostawa
i montaż fontanny- fontanna pływająca wg projektu – kpl.1
Fontanna ma wbudowana instalację elektryczną zakończoną wtyczka do kontaktu.
Pytanie nr 2:
Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu palisad betonowych gr 12 cm widocznych na rysunku
nr 8 PW architektury. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót oraz podanie wysokości i koloru
palisad.
Odpowiedź:
Palisada betonowa 12x12 cm, wysokość 80cm.Kolor szary. Palisadę wykonać z betonu zwibrowanego
na podsypce cementowo-piaskowej.
Dostawę i montaż palisad należy ująć w przedmiarze jako pozycja:
Dodano pozycję:
poz. 5.3 –element- Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej
5.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod palisady betonowe grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
136+165 301,000000
RAZEM: 301,000000 m 301,000
5.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła- palisady0,12*0,12*0,8
Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,8*136,00 13,056000
RAZEM: 13,056000 m3 13,056
5.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła palisady fi 0,11*0,11*0,5
Wyliczenie ilości robót:
0,11*0,50*165 9,075000
RAZEM: 9,075000 m3 9,075
5.3.4 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 11*50 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
165/0,11 1 500,000000
RAZEM: 1 500,000000 szt. 1 500,00
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5.3.5 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 12*80 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
136,00/0,12 1 133,333333
RAZEM: 1 133,333333 szt. 1 133,3
5.3.6 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu palisad i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria gruntu
III-IV m3 9,50
5.3.7 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(165*0,2*0,5)+(136,0*0,2*0,80)-9,50 28,760000
RAZEM: 28,760000 m3 28,8
Pytanie nr 3:
Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu obrzeży betonowych gr 6cm widocznych na rysunku nr
8 PW architektury. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót oraz podanie koloru obrzeży.
Odpowiedź:
Brak koloru
Dostawę i montaż obrzeży betonowych należy ująć w przedmiarze jako pozycja:
7.8 Element -Obrzeża betonowe plac południowy
7.8.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężnik grunt kategorii III-IV m 40,00
7.8.2 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, gr 6 cm˙ na podsypce cementowo-piaskowej
m 40,00
7.8.3 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu krawężników i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria
gruntu III-IV m3 2,00
7.8.4 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(40,0*0,4*0,6)-2 7,600000
RAZEM: 7,600000 m3 7,6
Pytanie nr 4:
Proszę o informację co należy wycenić w pozycji 206 przedmiaru – dostawa i montaż urządzeń – kpl
20,0?
Odpowiedź:
Należy wycenić dostawę i montaż stóp fundamentowych pod uprzednio wycenione urządzenia na
plac zabaw jak np. ławki.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści połączenie elementów konstrukcyjnych urządzeń zabawowych
i sprawnościowych w sposób śrubowy, za pomocą elementów złącznych nierdzewnych oraz połączeń
spawanych w zamian za przeguby kulowe wyrobów metalowych wykonane z tworzywa sztucznego
poliamidowego wzmocnionego włóknem szklanym?
Odpowiedź:
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Urządzenia zabawowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Wykonanie
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Zaleca się sposób połączenia elementów za pomocą
spawania.
Pytanie nr 6:
Proszę o wskazanie robót obejmujących bieżącą konserwację?
Odpowiedź:
W rozumieniu Zamawiającego bieżąca konserwacja urządzeń dotyczy wszystkich czynności
niezbędnych do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń. Ponadto
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.
Pytanie nr 7:
Proszę o podanie ilości wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przypadających w roku?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem §13 ust.3 oraz ust.6 pkt a projektu umowy.
Pytanie nr 8:
Proszę o podanie ilości obrzeży przeznaczonych do wykonania wokół nawierzchni bezpiecznych oraz
kolor.
Odpowiedź:
Dostawę i montaż palisad należy ująć w przedmiarze jako pozycja:
Dodano pozycję:
poz. 5.3 –element- Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej
5.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod palisady betonowe grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
136+165 301,000000
RAZEM: 301,000000 m 301,000
5.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła- palisady0,12*0,12*0,8
Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,8*136,00 13,056000
RAZEM: 13,056000 m3 13,056
5.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła palisady fi 0,11*0,11*0,5
Wyliczenie ilości robót:
0,11*0,50*165 9,075000
RAZEM: 9,075000 m3 9,075
5.3.4 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 11*50 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
165/0,11 1 500,000000
RAZEM: 1 500,000000 szt. 1 500,00
5.3.5 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 12*80 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
136,00/0,12 1 133,333333
RAZEM: 1 133,333333 szt. 1 133,3
5.3.6 KNNR 1/214/2(1)
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Zasypanie wykopów po osadzeniu palisad i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria gruntu
III-IV m3 9,50
5.3.7 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(165*0,2*0,5)+(136,0*0,2*0,80)-9,50 28,760000
RAZEM: 28,760000 m3 28,8
Pytanie nr 9:
Proszę o wskazanie jakie rodzaje elementów małej architektury należy przyjąć do wyceny pod
poz.7.6.15 przedmiaru?
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 10:
Prosimy o uściślenie wymiarów ławek oznaczonych "ł1" i "ł2". Na rysunku nr PW- ARCH-RYS.12 ławki
mają długość 200cm natomiast na rysunku nr PW- ARCH-RYS.13 podstawy betonowe ławek mają
długość 250cm a siedziska 197cm.
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
wymiary poprawne.
Pytanie nr 11:
Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia zasilania dla fontanny pływającej.
Odpowiedź:
Zgodnie z wytycznymi wybranego producenta zasilanie fontanny do tablicy rozdzielczej R1 (punkt 3.7
opisu architektury).
Pytanie nr 12:
Prosimy o uściślenie parametrów dla urządzenia "Uliczny park treningowy". Na rysunku nr PW ARCH-RYS.7 rzut urządzenia z góry nie pokrywa się z wizualizacją. Ponadto informujemy, że
producenci tych urządzeń odeszli od montowania drążków pod skosem.
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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Pytanie nr 13:
Prosimy o uściślenie parametrów doboru roślin – Drzewa i krzewy – poz .24 i 25. W donicach C-10
sprzedawane rośliny mają wysokość do 0,70m, natomiast w specyfikacji wysokość roślin określono na
poziomie 1,5 – 2,00m.
Odpowiedź:
Należy przyjąć do realizacji parametry roślin do posadzenia w pojemnikach C-10 o odmianach roślin
osiągających w wieku dorosłym wysokość od 1,5 do 2m.
Poz.24 i 25 dotyczy krzewów mających wielkość w momencie zakupu ok.0,7m.
Pytanie nr 14:
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą ilość palisady okrągłej fi 11x40 cm wraz z ławą
betonową – obrzegowanie placów zabaw i strefy work out.
Odpowiedź:
Dostawę i montaż palisad należy ująć w przedmiarze jako pozycja:
Dodano pozycję:
poz. 5.3 –element- Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej
5.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod palisady betonowe grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
136+165 301,000000
RAZEM: 301,000000 m 301,000
5.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła- palisady0,12*0,12*0,8
Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,8*136,00 13,056000
RAZEM: 13,056000 m3 13,056
5.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła palisady fi 0,11*0,11*0,5
Wyliczenie ilości robót:
0,11*0,50*165 9,075000
RAZEM: 9,075000 m3 9,075
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5.3.4 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 11*50 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
165/0,11 1 500,000000
RAZEM: 1 500,000000 szt. 1 500,00
5.3.5 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 12*80 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
136,00/0,12 1 133,333333
RAZEM: 1 133,333333 szt. 1 133,3
5.3.6 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu palisad i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria gruntu
III-IV m3 9,50
5.3.7 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(165*0,2*0,5)+(136,0*0,2*0,80)-9,50 28,760000
RAZEM: 28,760000 m3 28,8
Pytanie nr 15:
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą ilość palisady na placach zabaw.
Odpowiedź:
Dostawę i montaż palisad należy ująć w przedmiarze jako pozycja:
Dodano pozycję:
poz. 5.3 –element- Obrzeża wokół nawierzchni bezpiecznej
5.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod palisady betonowe grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
136+165 301,000000
RAZEM: 301,000000 m 301,000
5.3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła- palisady0,12*0,12*0,8
Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,8*136,00 13,056000
RAZEM: 13,056000 m3 13,056
5.3.3 KNR 231/402/3 Ławy pod palisady betonowe zwykła palisady fi 0,11*0,11*0,5
Wyliczenie ilości robót:
0,11*0,50*165 9,075000
RAZEM: 9,075000 m3 9,075
5.3.4 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 11*50 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
165/0,11 1 500,000000
RAZEM: 1 500,000000 szt. 1 500,00
5.3.5 Kalkulacja indywidualna
Palisady betonowe fi 12*80 cm - zakup i osadzenie-kolor szary
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:
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136,00/0,12 1 133,333333
RAZEM: 1 133,333333 szt. 1 133,3
5.3.6 KNNR 1/214/2(1)
Zasypanie wykopów po osadzeniu palisad i rozplantowanie nadmiaru ziemi kategoria gruntu
III-IV m3 9,50
5.3.7 Kalkulacja indywidualna
Załadunek i wywóz ziemi
Wyliczenie ilości robót:
(165*0,2*0,5)+(136,0*0,2*0,80)-9,50 28,760000
RAZEM: 28,760000 m3 28,8
Pytanie nr 16:
W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 29.01.2020 w zakresie zmiany klasyfikacji warunków
gruntowych ze złożonych na proste oraz w myśl zapisów Rozporządzenia w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. pz. 463) par. 7.2
proszę o uzupełnienie dokumentacji o:
a. Dokumentację badań podłoża gruntowego
b. Projekt geotechniczny
Odpowiedź:
Obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Zmianie ulega opis – dokumentacja projektowa PW Konstrukcje pkt 5 i pkt 6.
Pytanie nr 17:
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania Oferenta (pytanie 10 z dnia 29.01.2020) proszę
o wydanie detalu mocowania prefabrykowanego krawężnika do płyty mostku. Proszę również
o informację w której pozycji przedmiaru ujęto powyższy krawężnik?
Odpowiedź:
W płycie pomostu krawężnik wykształcony obwodowo w żelbecie. Na styku pomostu z placem
południowym dodatkowo zastosowana palisada. Krawężnik obwodowy żelbetowy pomostu należy
ująć w ramach konstrukcji pomostu.
Pytanie nr 18:
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania Oferenta (pytanie 11 z dnia 29.01.2020) proszę
o wydanie detalu mocowania prefabrykowanego krawężnik do pomostu. Proszę również o informację
w której pozycji przedmiaru ujęto powyższy krawężnik?
Odpowiedź:
W płycie mostu krawężnik wykształcony obwodowo w żelbecie. Krawężnik obwodowy żelbetowy
pomostu należy ująć w ramach konstrukcji pomostu.
Pytanie nr 19:
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania Oferenta (pytanie 12 z dnia 29.01.2020) proszę
o udzielenie informacji uzupełniających:
a. Proszę o informacje czy projektowane balustrady powinny spełniać wymogi Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie . Jeżeli nie proszę wskazać
podstawę prawną jakie projektowane balustrady powinny spełniać.
b. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o informację czy na mostku oraz
pomoście dopuszczony będzie ruch rowerowy? (Wg. projektu drogowego – projektuje się wyłącznie
ciągi piesze, wg. opisu architektury dopuszcza się ruch rowerowy – stojaki rowerowe). W związku
z powyższym jeżeli ciągi faktycznie będą pieszo-rowerowe zgodnie z przywołanym rozporządzeniem:
- grubość pochwytu min. 80mm (par 253 pkt1) – jest 50mm
- wysokość balustrady min. 1.2m (par 252 pkt 2) – jest 1.1m
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Dodatkowo w każdym przypadku, wypełnienie pomiędzy słupkami balustrady winno być wykonane
jako pionowe (par 255 pkt1) - jest poziome.
c. Proszę wskazać przyjętą do obliczeń grubość ścianki słupka i pochwytu.
d. Proszę wskazać projektowaną wartość obciążenia poziomego balustrady przyjętą do obliczeń.
e. Proszę wskazać wartość obciążenia na jednej słupek przyjętą do obliczeń.
f. W której pozycji kosztorysu należy ująć opracowanie indywidualnego projektu wykonawczego
balustrady jako dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego w procedurze odbiorowej.
Odpowiedź:
a) Balustrady powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich
usytuowanie.
b) Na pomoście i mostku przewiduje się ruch pieszy.
c) 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).Do ostatecznego uzgodnienia z Projektantem.
d) 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). Do ostatecznego uzgodnienia z Projektantem.
e) 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). Do ostatecznego uzgodnienia z Projektantem.
f) Zgodnie art. 57 Ustawy Prawo budowlane:
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki
lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) (uchylony);
7a) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie
warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730),
o ile jest wymagane;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych.
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Pytanie nr 20:
Z uwagi na kilkukrotną zmianę terminu składania ofert wnosimy o zmianę terminu wykonania
zamówienia (SIWZ - Dział IV) z 15.10.2020 r. na 16.11.2020 r.
Odpowiedź:
Termin składania ofert oraz wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

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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