Krzeszyce, 31.10.2014
Wykonawcy biorący
w postępowaniu

udział

dotyczy: "Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w Krzeszycach - zadanie 1."
Odpowiadając

na pytania Wykonawców, Zamawiający zgodnie z artykułem 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych przekazuje w załączeniu odpowiedzi:
Pytanie 1
Zarówno zapis w SIWZ jak i odpowiedź otrzymana w dniu 2014-10-29 są mało precyzyjne tj .
obszar zadania jest bardzo obszerny a przepisy dotyczące ewentualnych ekshumacji zbyt
rygorystyczne .
Czy w związku z powyższym Zamawiający może określić ilość ekshumacji do ewentualnego
przeprowadzenia, lub dokonać zapisu w umowie o rozliczeniu tego etapu zadania w oparciu o
"kosztorys powykonawczy" ?
Odpowiedź 1
Zamawiający wskazał jednoznacznie zakres oraz obszar objęty pracami ekshumacyjnymi.
Wykonawcy winni uwzględnić w cenie oferty wskazany obszar, a cenę za planowane prace w
tabeli elementów ceny ryczałtowej . Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy, niedopuszczalne
jest rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym.
Patrz równieź -- Pytania do zamówienia /wyjaśnienia treści siwz/ z dnia 28.10.2014 i
29.10.2014.
Pytanie 2
Dotyczy zestawienia zieleni.
Czy Zamawiający może określić bardziej szczegółowo parametry roślin - wysokość lub wiek
roślin zawartych w zestawieniu?
Odpowiedź 2
1) Drzewa liściaste: obwód pnia 20-26 cm na wys .1,0 m i wysokość min.2,0 m (bez bryły
korzeniowej)
2) Drzewa iglaste:
- Poz.23,28,34,35,36 wg tabeli zestawienia zieleni - z bryłą korzeniową min.160 cm
- Pozostałe: minimalna wysokość 1,80 m (bez bryły korzeniowej)
3) Krzewy liściaste: wysokość lub średnica korony - min.0,5 m
4) Krzewy iglaste: wysokość lub średnica korony min.0,5 m
Pytanie 3
Dotyczy nawodnienia terenów zielonych.
Zapis w aneksie cyt: " inwestor zrezygnował z wykonania instalacji nawadniającej z
zastosowaniem zraszaczy na rzecz przewidywanych wcześniej jedynie punktów czerpalnych "
Rozumiem, że w przedmiarze przewidziano jedynie elementy zgodnie z zapisem w aneksie
czyli instalacja do punktów czerpalnych ?
Odpowiedź 3
Instalację nawodnienia należy wykonać zgodnie z zapisami aneksu i specyfikacji technicznych
branży sanitarnej ST S-01.00. Przedmiary robót są jedynie materiałem informacyjnym,
pomocniczym do określenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i nie mogą służyć jako
jedyna podstawa wyceny.
Pytanie 4
Proszę o potwierdzenie, że na etapie I zakres zadania nie obejmuje:
a) montażu elementów małej architektury (elementy placu zabaw)

b) przebudowy budynku szaletów miejskich
c) wykonanie części alejek parkowych
d) wykonanie promenady wzdłuż rzeki
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e) utwardzenie części drogi gminnej i zjazdu
Odpowiedź 4
Ad a)
Elementy placu zabaw są przedmiotem zamówienia, patrz ----+ OPZ TOM III oraz FORMULARZ
1A_TECRI poz.13, 14, 15.

Ad b)
Budynek szaletów - remont dachu budynku szaletów jest przedmiotem zamówienia, patrz ----+
OPZ TOM III , ST B-02.00./ poz.1 .2.2. oraz FORMULARZ 1A_TECRI poz.35 do 39.
Ad c)
Zakres wykonania alejek parkowych - zgodnie z dokumentacją projektową rys .02.
Ad d) i e)
Wykonanie nawierzchni promenady wzdłuż rzeki oraz utwardzenie części drogi gminnej i zjazdu
nie jest przedmiotem zamówienia . Dla tych elementów należy wykonać zakres prac zgodnie z
zapisami ST B -01.00 Ipkt.5.2.

Pytanie 5
Jaki rodzaj

płyt

granitowych należy przyjąć na okładziny kamienne fontanny?
5
Okładziny kamienne fontanny należy wykonać z płyt granitowych płomieniowanych, gr.4 cm.
Patrz ----+ TOM III_Zał_B STWiORl ST B-02.00./ pkt.2.2.
Odpowiedź

Pytanie 6
Jaką grubość płyt

granitowych należy przyjąć przy wyłożeniu placu z szachownicą?
6
Pola szachownicy należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr.8 cm, o kolorystyce :
grafitowej i szarej. Wymagania dla kostki - wg ST B-01 .001 pkt.2.2.
Odpowiedź

Pytanie 7
Czy do wyceny należy przyjąć dostawę figur szachowych? Z jakiego materiału powinny być
wykonane figury szachowe?
Odpowiedź 7
Dostawa figur szachowych jest przedmiotem zamówienia, patrz----+ TOM III OPZ oraz TECR
poz.17 . Wymagania co do figur opisano w Specyfikacji technicznej ST B-02.00./ pkt.2.4. 2)
oraz Zał.1 do ST/poz.6 .
Pytanie 8
Proszę o załączenie
Odpowiedź 8

przykładowych zdjęć,

rysunków ławek parkowych oraz koszy .

Przykładowe rozwiązania elementów małej architektury podano w Tomie III siwz - Zał . 1 do ST.
Lokalizacja pliku: TOM III_Zał_B STWiOR IZał . 1 do ST - poz.8, poz.9.

Pytanie 9
Jaki rodzaj kostki betonowej należy przyjąć w wycenie. Na rynku istnieje wiele wzorów, kolorów,
kształtów itp. a co z tym się wiąże ceny materiału są różne. Proszę o sprecyzowanie rodzaju
kostki betonowej .
Odpowiedź 9
Szczegółowe wymagania dla kostki betonowej podane są w specyfikacjach technicznych. Patrz
----+ TOM III_Zał_B STWiOR 1 ST B-01.00. 1 pkt.2.2.
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