
I

Fu ndusze
Eu ropejskie
iliaqidi] ia]r] ona -]!

]- .,.1 | Y

Gmina Golina

ul, Nowa '1

62-590 Golina

NlP 665 273 35 71

- 
a / r^r"".oowDJEwoDżTwA-, W ELxoPoLs^|EG!

Unia Europejska
Łurcpelski Fundusz

Rozwoju Reqionalttec]o

Go|ina, 5.11.2019r

l

Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn,,

RewitaIizacja Osiedla Starowka w miejscowości Golina - rewitalizac1a zabytkowego
Parku Miejskiego w Golinie

Pytanla z dnla 30 10 2019r,

zwracam się o odpowtedzt /wylasnienia do poniższych pytan dot. dokumentacji przetargowej":

1 opis techniczny wskazuje konieczność ,, mechanicznego oczyszczenia zbiornikow ze śmieci
i zanieczyszczeń organicznych (gałęzie, liscie, kożuch glonow na powierzchni Wody,

niezmineralizowane osady ,, zaś przedmiar robót oczyszczenie powierzchni stawów z roślin
i namułow ,, Proszę o informację czy do zadań oczyszczania należy zebranie średnio 15 cm namułu
z dna i skarp zbiorników wraz z ich wywiezieniem poza teren budowy? Czy oczyszczenie z śmieci,
gałęzi, liści ikożucha glonow?
Czy strumyk wpływający na teren parku także wymaga określonych prac? Proszę
o zaznaczenia na mapce dokładnego zakresu prac związanych z oczyszczaniem układu wodnego.
Na zdjęciach znajdujących się w opisie technicznym ( rejon przy mostku ) w korycie znajduje się
woda, obecnie większośó terenow w ktorych powinna byó woda jest sucha co umożliwia precyzyjne
oczyszczenie dna zbiornikow gdyż maszyna może pracować z poziomu dna zbiornika. Proszę o
informację czy taki stan wody jak obecnie ( jej brak ) utrzymuje się stale/okresowo ? Czy można nim
regulować (czy jest jakaś regulowana zapora) ?
Przedmiar robot, pozycja nr 14 il5wskazuje konieczność ścinania ikarczowania gęstych krzakow
na powierzchni 1353 m2, Pozycja 86 przedmiaru wskazuje konieczność wykaszania chwastow i
jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewionym na powierz.chni 67 473,17 m2 W dniu
dzisiejszym po przeprowadzeniu wizji lokalnej okazało się że może wystąpic konieczność ścinania i
karczowania gęstych krzakow na powierzchni wielokrotnie większej niż zakładana. W związku z
faktem iż prace te wymagają znacznych nakładow i znacząco wpłfuvają na poziom ceny proszę o
uszczegóiowienie i zaznaczenie na mapie powierzchni do karcĄowania jak i p.owierzchni do
koszenia. (.,

W pozycji nr 88 i 89 najprawdopodobniej powstał błąd pisarski, Jądnostka powinna być wyrażona w
ha czy m2?

ll Odpowiedzi,

Ad,1.
Nie nalezy Oczyszczanie mechaniczne zgodnie z prolektem

d 35 120d35 121 d35 przedmiaru robot,

Nalezy pominąc w wycenie pozycje nr 119

Ad.2.
Oczyszczenru pod|egalą siawy i baseny oraz inne akweny urządzeń parkowych o łączne1 powierzchni

7 451,53m2 bez ciekow i bez strumienia biegnącego na obrzezach parku

Ad.3.
Obecny stan wody utrzymu_le się od 2018 roku Ponadto przy stawach znajdulą się zastawkl

umozliwtalące regulaclę wody
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Ad.4.
Nalezy do oferty przy)ąc powierzchnle zgodnie z przedmiarem,

Ad.5.
Tak, Powstał błąd prsarski. Nalezy przyJąć]ednostkę ha, zamiast m2.

lll Pvtanla z dnla 3,1 10 20,19r,

"... zwracam slę o odpowtedzi/wy]asnienia do ponizszych pytan dot. dokumentacji przetargowej"

1 W opisie technicznym pkt7.1 podano, iz podczas biologicznej rewitalizacji stawow proponuje Się

preparat Remedianl lub rownowazny, ktory wymaga stosowania 2x w roku przez kole]ne 3-4 lata.
'pro's.ę 

o odpowiedź po czyjej stronie jest stosowanle przez kolejne 3-4 lata preparatu? CzY jeSt to Po
stronie Wykonawcy l nalezy to uwzględnic w wycenie czy Zamawtającego

2 Czy namuły powstałe z oczyszczenia stawow nalezy przewieźc w miejsce Wskazane Przez
Zamawlalącego (zgodnie z przedmiarem w odległości do 1Okm) czy Wykonawcy Czy ZamawialącY
wymaga udokumentowania utylizacli odpadu (namułu, roślin) czy nie?

lV Odpowledzl.

Ad.1,
Tak, po stronie Wykonawcy,
Ad.2.
Nre dotyczy Nalezy pominącwwycenie pozycje 119 d 3.5, 120 d 3.5 121 d3.5 przedmiaru robot
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