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Smołdzino, dn. 5 listopada 2012 r.

Wykonawcy
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
pn. „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Prosimy o podanie specyfikacji projektowanych ławek, koszy na śmieci i fontanny;
2) Prosimy o dołączenie legendy do załączonego projektu koncepcyjnego, wskazanie na mapie
lokalizacji projektowanych ławek i koszy na śmieci oraz zaznaczenie granicy opracowania;
3) Czy poprzez „zasiew trawy” Zamawiający rozumie także przygotowanie terenu pod zasiew
trawy, tzn oczyszczenie terenu z wszelkich zanieczyszczeń, usunięcie karpin i korzeni pozostałych
po usuniętych drzewach i krzewach, usunięcie siewek drzew, usunięcie istniejącej
darni,wyrównanie terenu, zasiew trawy, zwałowanie? Jeśli tak, prosimy o podanie powierzchni
terenu pokrytej darniną, którą należy usunąć;
4) Załącznik nr 10 – „Projekt budowlany na budowę oświetlenia parkowego oraz zasilania fontanny
w rewitalizowanym parku w m. Smołdzino dz. nr 631/2” nie zawiera wszystkich rozdziałów
uwzględnionych w spisie treści. W rozdziale nr 5 – Część techniczna brakuje podrozdziału nr 5.2.
Obliczenia oraz podrozdziału 5.4. Rysunki. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji;
5) Wg opisu stanu istniejącego zawartego w opisie projektu rewitalizacji na terenie przeznaczonym
do rewitalizacji znajdują się „zdewastowane obiekty małej architektury oraz nieczynne
oświetlenie”. Czy Wykonawca powinien dokonać demontażu tych elementów?
6) Co Zamawiający rozumie poprzez „odtworzenie alejek spacerowych”? Czy ma ono polegać
jedynie na ich geodezyjnym wyznaczeniu?
7) Pomiędzy inwentaryzacją dendrologiczną a przedmiarem robót dotyczących odmładzania drzew
istnieją rozbieżności co do ilości drzew przeznaczonych do pielęgnacji. Prosimy o sprecyzowanie
tej kwestii;
8) Czy drewno pozostałe po przycięciu drzew pozostaje do dyspozycji Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1.
Specyfikacja projektowanych ławek i koszy na śmieci została podana na str. 10 w dokumencie pt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Wykonania I Odbioru Robót dla inwestycji polegającej na:
Agnieszka Walotek - Janka – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 059 8 117 215 wew. 37

URZĄD GMINY SMOŁDZINO
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
www.smoldzino.com.pl email: sekretariat@smoldzino.com.pl
tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60
Rewitalizacji Parku Wiejskiego w Smołdzinie stanowiący załącznik nr 19 dokumentacji przetargu.
„Zakłada się zakup i montaż ław żeliwnych z siedziskami drewnianymi. Ławy bez oparć bocznych
i podłokietników, o prostej formie postumentów. Deskowanie z drewna iglastego, w kolorze teak lub
innym ciepłym odcieniu naturalnym. Ławkę montuje się przez przykręcenie do fundamentu
betonowego lanego lub prefabrykatu. Miejsce posadowienia ław na podstawie Projektu
zagospodarowania oraz po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem”.
Ilość ławek i koszy natomiast została zamieszczona na str. 1 w dokumencie pt. Przedmiar robót,
zakup ławek i koszy stanowiący załącznik nr 19 dokumentacji przetargu i wynosi 14 sztuk ławek
i koszy.
Ponadto, opis i skład materiałowy fontanny został podany na str. 10 w dokumencie pt. Specyfikacja
Istotnych Warunków Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji
Parku Wiejskiego w Smołdzinie stanowiący załącznik nr 19 dokumentacji przetargu.
„Zakłada się wykonanie okrągłej fontanny o średnicy w granicach 1000,0 cm i głębokości 15,0 cm
z czterema dyszami spieniającymi, centralna o wysokości 2,5 m i cztery boczne o wysokości 1,0 m
słupa wody lub wymiennie ze szpalerem dysz pośrodku. Zasada działania: woda tryska ponad
zbiornik, a następnie wpada do niego, jednocześnie burząc lustro wody – zastosować obieg
zamknięty wody oraz taką pompę wody i sterownik, aby była możliwość regulacji ciśnienia wody w
dyszach. Materiał dowolny z zastrzeżeniem spełnienia norm antypoślizgowych i bezpieczeństwa w
miejscach publicznych.”
Dodatkowo dokument pt. Fontanna opis i specyfikacja stanowiący załącznik nr 20 dokumentacji
przetargu powiela ww. informacje, dodatkowo graficznie pokazując możliwe rozwiązania
projektowe, z zastrzeżeniem, iż właściwa średnica fontanny wynosi 1000,0 cm.
Ad.2.
Zamawiający załącza uczytelniony Projekt zagospodarowania terenu Rewitalizacji Parku
w Smołdzinie wraz z legendą.
Ad.3.
Poprzez zasiew trawy Zamawiający rozumie także przygotowanie terenu, tzn. oczyszczenie terenu
z wszelkich zanieczyszczeń, usunięcie karpin i korzeni pozostałych po usuniętych drzewach
i krzewach, usunięcie siewek drzew, usunięcie istniejącej darni, wyrównanie terenu, zasiew trawy,
zwałowanie. Na uczytelnionym Projekcie zagospodarowania Projekt zagospodarowania terenu
Rewitalizacji Parku w Smołdzinie zaznaczono na niebiesko obszar przeznaczony pod wykonie
trawników.
Ad.4.
Projekt Budowlany na budowę oświetlenia parkowego oraz zasilania fontanny w rewitalizowanym
parku w m. Smołdzino dz. nr 631/2 stanowiący załącznik nr 10 dokumentacji przetargu zawiera
wszystkie elementy, które są niezbędne do wykonania wyceny. Kompletny projekt zostanie
dostarczony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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Ad.5.
Wykonawca dokonuje wszystkich prac przewidzianych w projekcie budowlanym, również
związanych z demontażem zdewastowanych obiektów małej architektury oraz oświetlaniem.
Ad.6.
Zakres prac polegających na odtworzeniu alejek został podany na str. 9 w dokumencie pt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Wykonania I Odbioru Robót dla inwestycji polegającej na:
Rewitalizacji Parku Wiejskiego w Smołdzinie stanowiącym załącznik nr 19 dokumentacji
przetargu.
„Przez odtworzenie alejek należy rozumieć roboty polegające na geodezyjnym odtworzeniu
(wytyczeniu) i trwałym oraz kontrastowym zaznaczeniu przebiegu alejek parkowych zgodnie
z Projektem zagospodarowania… w celu umożliwienia ich późniejszego wykonania. Prace wykonać
zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi”.
Ad.7.
Rozbieżności w ilości drzew podane w przedmiarze, a inwentaryzacją wynikają z faktu, iż
z zabiegów pielęgnacyjnych (odmładzania drzew) wyłączone są drzewa zidentyfikowane
w inwentaryzacji, jako młode. Taka informacja znajduje się również w dokumentach przetargu.
Ad.8.
Zamawiający informuje, iż drzewo pozostałe po przycięciu drzew pozostaje do dyspozycji
Zamawiającego.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 8 listopada 2012 r.
do godz. 09:00.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler
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