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Pytanie nr 3
Czy Zamawiający posiada pozwolenie
Pytanie nr 4

na Wycinkę drzew? Jesli tak, prosimy o jego udostępnienie
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Gmina Golina

ul Nowa 1

62-590 Golina

NlP 665 273 3571

Golina, 5.11.2019r,

Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn,: Rewitalizac.la osiedla Starowka w miejscowości Golina * rewitalizacja zabYtkowego

Parku Miejskiego w Go|inie

l Pvtania z dnia 30.10.2019r:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę, pozwo|enia konsenłatora zabytkow

nr 59t2018tAoraz innych uzgodnleń wydanych na etapie uzgadniania projektu budowlanego.

Pytanie nr 2
Zgodnie z pkt. 5.g.2. S|WZ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegaĆ wykonawcy, ktÓrzy skierują do

realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności architektonicznej. Podczas wieloletniego doŚwiadczenia w realizaĄi

rożnorodnych inwestycji a także w realizacji inwestycji dotyczących zabytkowych parkow Wykonawca

nie spotkał się z wymogiem posiadania osoby kierownika budowy/robot z uPrawnieniami

architektonicznymi.
przedstawienie wymogu posiadania osoby z uprawnieniami architektonicznymi wYkonawczYmi, ktore

są stosunkowo rzadkie stanowi ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu i jest PrzYkładem

naruszenia przepisow ań. 7 ust. 1 ustawy PZP, azatem rownież zasady uczciwej konkurencji.
ponadto ze względu na fakt, iz przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja zabYtkowego Parku

wpisanego do rejestru zabytkow, zgodnie z arl. 37c ustawy o ochronie zabytkow i oPiece nad

zabytkami robotami budowlanymi przy zabyIkach nieruchomych wpisanych do rejestru kieruje osoba,

ktora. 1) posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanegQ oraz 2) Przez co

najmnie.1 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomYch wPisanYch

do rejestru lub do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Talriego wymogu nie ma w

zapisach SlWZ dotyczących wymagań odnośnie osob skierowanych do realĘzacji zamowienia.

W związku z powyźszym prosimy zmianę zapisow pkt. 5.3,2. S|WZ na:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się wykonawcy, ktorzy skieruj{ do realizacji zamorliienia Po

jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowldnYmi w

specjalnościach: architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej, inzynieryjnej drogowej, insĘJacYjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz Posiadającej

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robot na przynajmniej jednej buĆbwje dla

powyższego zakresu uprawnień oraz ktora, przez ao najmniej 1B miesięcy brała udział w robotach

budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub do inwentarza muzeum

będącego instytucją kultury, "

Czy prelęgnacja zieleni nalezy do zakresu rnwestycji? Jeslt

dla poszczegolnych grup roslin.

tak, prosimy o podanie okresu pielęgnacji



Fu nd usze
Eu ropej ski e
i .!!l,:i i|,t] a,|].j |!

Zp 271 12.2019

Pytanie nr 5
Zlodnie z pkt. 5,7 projektu budow|anego nalezy wykonać 13 barierek przy stawie, natomiast zgodnie

z rysunkiem ,,projekt zagospodarowania terenu" należy wykonać 10 barierek, ProsimY o Podanie

właściwej liczby barierek oraz udostępnienie rysunku zlokalizaĄąpozostałych barierek.

Pytanie nr 6
Zgodnie z pkt. 6 Projektu budowlanego nawierzchnię z kostki brukowej należy wykonac

z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, natomiast zgodnie zpkt,2,1Specyfikacji

technicznej ST oB,00 Roboty drogowe, kostka brukowa z ktorej należy wykonac

nawierzchnię ma grubośc 8 cm, prosimy o wskazanie właściwej grubości kostkijaką

nalezy zastosowac,
Pytanie nr 7
Zgodnie z pkt. 5 Projektu budowlanego, projektowane ławki parkowe z oparciem, ławki

pirt<owe bez oparcia oraz leżakl parkowe wykonane są z drewna jesionowego oraz konstrukcji

stalowej malowane1 proszkowo w kolorze ciemny 9rafit (RAL 7022), natomiaSt z9odnie ze

Specyfikacją techniczną ST 06.00 Montaż elementów małej architektury, ławki oraz lezaki nalezy

wykonac z drewna iglastego oraz konstrukcji stalowej malowanej farbą chemoutwardzalną w kolorze

czarnym. prosimy o wskazanle właściwego koloru oraz sposobu malowania elementÓW §talowYch

oraz rodzĄu drewna z jakiego mają zostac wykonane ławki i lezaki

Pytanie nr 8
Ziodnie z pkt. 5 projektu budowlanego, projektowane kosze na śmieci wykonane Są ze stali

malowanej proszkowo w kolorze ciemny grafit (RAL 7022), natomiast zgodnie ze SPecYfikacją

techniczną ST 06.00 Montaż elementow małej architektury, kosze na śmieci

należy wykonaó ze stali czarnej. Prosimy o wskazanie właściwego koloru kosza na Śmieci,

Pytanie nr 9
Rysunek ,,Projekt zagospodarowania terenu" uwzględnia projektowaną siłownię plenerową, czy

wykonanie siłowni nalezy do zakresu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostęPnienie Projektu

siłowni oraz wskazanie rodzaju i parametrow urządzeń jakie nalezy zamontowac. JeŻeli wYkonanie

siłowni nie należy do zakresu zamowienia, prosimy o informację, czy należy wYkonaÓ ławki oraz kosz

na śmieci przy projektowanej siłowni oraz czy teren przeznaczony pod Planowaną siłownię naleŻY

obsiac trawą
Pytanie nr 10
prosimy o wskazanie frakcji kamienia polnego jaki nalezy zastosowac dQ wykonania nawierzchni z

bruku kamiennego. \

Pytanie nr 11 i

Zgodnie z pkt. 6 projektu budowlanego, konstrukcja nawierzchni z kostki bfuXoweJ składa się międzY

innymi z podbudowy z kruszywa łamanego. Prosimy o podanie wielkości,frakcji kruszYwa jąkie naleŻY

zastosować. i
Pytanie nr 12

Zgodnie z pkL, 141przedmiaru należy wykonac nawierzchnię piaskową zabezpieczającą o!'ruboŚci

warstwy 10 cm, natomiast zgodnie z pkt. 6 Projektu budowlanego, nalezy wykonac nawi9,ęcrllie. 
1

piasku rzecznego drobnoziarnistego o grubości 20 cm. Prosimy o wskazanie właŚciwej §ruboŚcl

warstwy piasku na terenie placu zabaw.

Pytanie nr 13

Zgodnie z rysunkiem ,,projekt zagospodarowania terenu" nawierzchnię bezPieczną na Placu zabaw

należy wykonac jedynie w strefach bezpiecznych urządzeń zabawowych. Zgodnie z rYsunkiem

,,Projekt nasadzeń" na pozostałym obszarze placu zabaw należy

wykonac trawnik dywanowy. prosimy o wskazanie sposobu rozgraniczenia obu nawierzchPi oraz

powierzchni poszczegolnych nawierzchni,
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Pytanie nr 14
Zgodnie z pkt, 6 Projektu budowlanego, nawierzchnię mineralną wodoprzepuszczalną w strefie
zalewowej należy wykonac bez obrzeża Prosimy o wskazanie na mapie, gdzie znajdu.le się śtrefa
zalewowa.
Pytanie nr 15
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla materiałow konstrukcji nawierzchni placu zabaw tj.

żwiru, geowłokniny oraz piasku rzecznego drobnoziarnistego, w szczególności wielkości frakcji (dla

kruszywa) oraz parametrow wytrzymałościowych (dla geowłokniny).
Pytanie nr 16
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla materiałow konstrukcji nawierzchni trawiastej, w

szczególności wielkości frakcji (dla kruszywa) oraz parametrow wytrzymałościowych (dla geowłokniny

oraz kraty trawnikowej), a takze wielkości oczek i innych parametrów dla kraty trawnikowej.
Pytanie nr 17
Zgodnie z rysunkiem ,,Projekt zagospodarowania terenu" wycinki oraz nasadzenia drzew należy
przeprowadzic rowniez na wyspie, natomiast pkt. 7,2 Projektu budowlanego wskazuje, ze most
prowadzący na wyspę wymaga remontu i nie nalezy do zakresu zamowienia. Zastanawiające jest
zatem, w jaki sposob nalezy dostac się na wyspę, nie naruszając przepisow BHP oraz nie narażaląc
pracowntkow na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub zycia, Prosimy o wskazanie w jaki sposob
mozna dostac się na wyspę oraz wykonac prace związane z wycinką i nasadzeniami.
Pytanie nr 18
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w celu wykonania rzetelnych obmiarow prosimy o
udostępnienie planu zagospodarowania terenu w wersji zapisu pliku AutoCAD LT 2007 [AutoCAD
2007(-dwg) tj w formacie umozliwiającym jego otwarcie w starszej wersji programu AutoCAD.
Pytanie nr 19
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w celu wykonania rzetelnych obmiarow prosimy o

udostępnienie przekrojow w charakterystycznych miejscach przez zbiorniki ze wskazaniem rzędnych
oraz nachyleń skarp,
Pytanie nr 20
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej oraz badań z uwzględnieniem ilości namułu
zalegającego w zbiornikach,

;'J:ili 
nJ 

1,]rourunie w jakl sposob nalezy zagospodarowac namuł pochodząc y z oczyszczania
zbiornikow oraz o wskazanie kodu odpadu dla ewentualnej utylizacji. \
Pytanie nr 22 L

Prosimy o wskazanie miejsca składowania namułu pochodzącego z :dna zbiornikow. Nalezy
uwzględnic, że namuł nalezy wysuszyó przed wywiezieniem do utylizacji. . . .:,

Pytanie nr 23
Zgodnie z pkI. 7.2
natomiast zgodnie
wykonania wynosi
Pytanie nr 24

I Pro1ektu budowlanego, umocnienia z faszyny należy wykonac w ilości 26,6 mb
z pkt. 3 Opis przedmiotu zamowienia SIWZ oraz przedmiarze ilośc faszyny do

2 6 mb. Prosimy o podante właśclwej długości faszyny;aką nalezy wykonac

Dział 6 Scena letnia przedmiaru nie uwzględnia wykonania posadzki z kostki brukowej antico romano
oraz ułożenia stopni z kostki brukowej kravento alto. Prosimy o wskazanie, czy ułożenie ww.

nawierzchni oraz wykonanie stopni nalezy do zakresu zadania.
Pytanie nr 25
Zgodnie z dókumentem ,,Scena opis - konstrukcja", dopuszcza się sezonowe przekrycie sceny z
wykorzystaniem konstrukcji ram głownych przy użyciu tkanin tekstylnych. Prosimy o wskazanie, czy
wykonanie przekryc nalezy do zakresu zamowienia.
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Pytanie nr 26
prosimy o wskazanie w jaki sposob należy zagospodarowac nadmiar urobku pochodzącego

z korytowania pod ściezki?
Pytanie nr 27

Zgodnie z pkt. 6 Projektu budowlanego, nawierzchnię mineralną należy wykonac z podbudowy z

kruszywa łamanego o frakcji 30-40 mm, Frakcja ta jest powszechnie nieosiągalna w żwirowniach i

kruszarniach . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa o popularnej frakcji np. 0-

31,5 mm lub 31,5-50 mm?
Pytanie nr 28

Zgodnie z pkt, 6 Projektu budowlanego, warstwę ścieralną nawierzchni mineralnej należy wykonac ze

żwiru drobnego i miału kamiennego o frakcji 5-10 mm. Dostępne frakcje zwiru to 2-8 mm i8-16 mm.

Prosimy o wskazanie, jakie frakcje kruszyw należy zastosowaó.
Pytanie nr 29
Pozyila nr B8.d.2.4, Przedmiaru, zgodnie z algorytmem obliczeniowym wskazuje na jednostkę ,,ha"

zamiast,,m2", Prosimy o potwierdzenie omyłki,

Pytanie nr 30
Zgodnie z pkt. B.3 Projektu budowlanego, zaprojektowano nasadzenie B sztuk kasztanowca

czeruonego (Aesculus x carnea ,,Briotii"), natomiast zgodnie z rysunkiem ,,Plan nasadzeń" należy

wykonać nasadzenia 10 sztuk ww. drzewa. Prosimy o wskazanie właściwej ilości oraz lokalizacji

nasadzeń.
Pytanie nr 31

Dział 1Roboty rozbiorkowe Przedmiaru nie uwzględnia ścinania drzew o średnicy 10-15 cm. Prosimy

o wskazanie, czy drzewa o takich średnicach podlegają wycince. Jezeli tak, prosimy o uzupełnienie
przedmiaru.
Pytanie nr 32
Zgodnie z Zestawieniem wynikow inwentaryzacji drzew i krzewów, do wycinki pzeznaczono drzewo o

numerze 1629, natomiast zgodnie z rysunkiem ,,Aktualizacja inwentaryzacji, projekt gospodarki

drzewostanem" drzewo o numerze ,1629 nie jest przeznaczone do wycinki, Prosimy o wskazanie czy
drzewo nr 1629 podlega wycince.
Pytanie nr 33
Pkt, 3,1 Roboty rozbiorkowe S|WZwskazuje usunięcie 131 szt. drzew orazfrezowanie ikarczowanie
158 szt. pni. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy liczbą drzew a liczbą pnido usunięcia. Czy
na terenie parku występują pnie po wcześniej ściętych drzewach, których uęunięcie wchodzi w zakres

zadania? !
Pytanie nr 34 ':i
Zgodnie z pkt 31 Roboty rozbiorkowe SIWZ, naleźy usunąc 131 sztldrzew, natomiast zgodnie z

Zestawieniem wynikow inwentaryzacji drzew ikrzewow, usunąc należy 150 szt. drzew oraŻ B grup

roślinności (krzewy oraz drzewa o małej średnicy pni). Prosimy o wskazanie właściwej ilości $rzew do

wycinki oraz oznaczenie ich na mapie. ] '

Pytanie nr 35
Rewitalizacja układu wodnego poprzez oczyszczenie zbiornikow wodnych
dojazdu do zbiornikow spłzętu cięzkiego. Prosimy o wskazanie na mapie
ktorej będą mogły poruszac się maszyny.

Ę
wiąze się z koniecznością
drogi technologicznej, po

Pytanie nr 36
Rewitalizacja układu wodnego wymagająca dojazdu cięzkiego sprzętu do stawow, wiąże się Ze

zniszczeniem obecnie występujących trawnikow w okolicach zbiornikow. Projekt nasadzeń, nie

przewiduje wykonania w poblizu zbiornikow wodnych obsiewu mieszanką traw. Prosimy o inforpację,

czy Wykonawca powinien przyląćjako obowiązkowe wykonanie trawnikow rownież na terenach w

poblizu zbiornikow, Jezelitak, prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w projekcie,
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Pytanie nr 37
W dokumentacji technicznej udostępnionej przezZamawiającego znajduje się plan zagospodarowania
terenu branŻY elektrycznej zapisany w pliku dwg. Jest on zapisany w nowej wersji programu co
uniemozliwia jego otwarcie w starszych wersjach programu. Prosimy o zapisanie pliku AutoCAD LT
2007/AutoCAD 2007("dW9) tj w formacie umozliwiającym jego otwarcie w starszej wersji programu
AutoCAD.
Pytanie nr 38
w ramach inwestycji należy wykonać oczyszczenie dna stawów i basenow z roślin i namułów o
łącznej Powierzchni 7 451,53 m2. Na planie zagospodarowania terenu nie zaznaczono, które stawy
Podlegają oczYszczeniu, kolorem niebieskim wrysowano jedynie układ wodny istniejący. prosimy o
wskazanie na Planie zagospodarowania terenu lokalizację stawow oraz o informację co nalezy zrobic
w ramach pozostałej części układu wodnego łączącego stawy.
Pytanie nr 39
RYsunek ,,Plan zagosPodarowania terenu" przedstawia ściezkę nieformalną przeznaczoną do
adaPtacji, natomiast Projekt budowlany nie przewiduje wykonania ściezki nieformalnej. prosimy o
wskazanie, czY ŚcieŻka nieformalna przeznaczona do adaptacji nalezy do zakresu zamówienia, jezeli
tak, ProsimY o udostęPnienie parametrow technicznych ściezki orazwprowadzenie zmian w projekcie.
Pytanie nr 40
prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dla przedmiotowej lnwestycji.
Pytanie nr 41
Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr 59l2018lA nie uwzględnia
wYkonania wYcinki drzew o numerach B29 oraz 898 na planie. Prosimy o informację , czy Zamawiający
rezygnuje z wycinki ww drzew.
Pytanie nr 42
Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konsenłatora Zabytkow nr 59/2018/A obejmuje wycinkę
drzewa o numerze 1725 na Planie natomiast zgodnie z Zestawieniem wynikow inwentaryzacji drzew i

krzewow oraz rYsunkiem ,,Aktualizacja inwenIaryzacji, projekt gospodarki drzewostanem,,, ww, drzewo
nie podlega wycince. prosimy o wskazanie czy drzewo nr 1725 należy wyciąć.
Pytanie nr 43
ProsimY o wYjaŚnienie, czego dotyczy pozycja nr 144 Pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwato ra Zabytkow nr 59 l 2O1 8 l A.

Fu nd usze
Eu ropejskie
pio9róm Re9ronilny

SAMORZAD VJOJEWODŻTWA
WiELKOPOLSKLEGO

ll. Odpowiedzi:

Ad,1.
}

ł
i,

Pozwolenie konserwatora zabytków nr 5gl201BtA w sprawie uą,*iniu drzew i t."*o*
zamieszczono na stronie www.golina.pl w dniu 30.10.2019r., pozwolenie na budowę udostgpniono
na ww. stronie w dniu 5.11.2019r.
Ad.2.
O udzielenie zamowienia mogą się ubiegac wykonawcy, ktorzy skierują do realizacji zamow.l.enia po
jednej osobie Posiadającej uPrawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjaln&ciach:
architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaĄi i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia do kierowania pracami
konserwatorsko-restauratorskimi przy zieleni parkowej posiadająca kwalifikacje o ktorych mowa
w art. 37 b ust. 1. UstawY o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegac wYkonawcY, ktorzy skierują do realizacji zamowienia osoby posiadające
doŚwiadczenie w Pełnieniu funkcji kierownika budowy |ub robot na przynajmniej jednej budowie dla
powyzszego zakresu uprawn ień.
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Ad.3,
Tak Pozwolenie konserwatora zabytkow nr 59/201BlA

Ad.4.
Tak Okres pielęgnacji dla,

- drzew i krzewow - 1 rok po posadzeniu,

-trawnikow -1rok,
Ad.5.
NaIezy zamontowac 13 barlerek, na planie zamleszczono oznaczenie symboliczne nie okreŚlalące

ilosci a miejsce,
Ad.6.
Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości B cm,

Ad.7.
Konstrukcle stalowe malowane proszkowo w kolorze ctemny grafit (RAL 7022). Drewno jesionowe -

zgodnie z projektem
Ad,8.
Kolor ciemny grafit (RAL 7022)

Ad.9,
Siłownia nie jest przedmiotem zamowienia
Ad.10.
Kamleń polny obroblony frakcla kamienia około ,1 5 cm

Ad.11,
Nalezy zastosowac frakclę kruszywa 0-31 5 mm

Ad,12.
Nalezy wykonac warstwę o grubosci 20 cm

Ad.13.
Nawierzchnie nalezy oddziellc obrzeżaml ogrodowymi ze stabilnego tworzywa sztucznego,

powierzchnia bezpieczna placu zabaw _ zzÓ,sam', powierzchnia trawnika _ 369 32 m2

Ad.14.
Strefa za|ewowa pon|zeJ poziomu sceny zgodnre z załączoną mapką Nawierzchnię

wodoprzepu szczlanąściezki prowadzące.1 do sceny letniej nalezy wykonac z obrzeżami,

Ad.15.
Parametry materiałow nawierzchni placu zabaw:

- 1O cm warstwa zwiru - frakcja 0-3,1,5 mm
_ geowłoknina, parametry min, - wytrzymałośc wzdłuż pasma - 10 0 kN/m ,wytrzymałośc wszerz

pasma _ 10 O kN/m odpornośc na przebicie (CBR) - 16O0 N, wodoprzepuszczalnoŚc - 90 l/m2ls

- 20 cm nawierzchnia bezpieczn a - żwlr płukany o frakc1l 0.25-B mm

Ad.16.
Wre|kośc frakcjt kruszywa łamanego - 0-31,5 mm

Geokrata z poltetylenu, obciązenie do 250-3OOt na m', wysokośc4-5 cm, wieloŚc oczek nP 6x6cm

7x7cm.
Ad.17.
Od 201B roku w akwenie nie ma wody lmozna dotrzec na wyspę nie wchodząc na mostek,

Ad.l B.

Zamawlalący nle dysponuje pllkami w wersltAUTOCAD LT 2007/AUTOCAD 2007 (dwg)

Ad.19
Nachylenie skarp jest bardzo zroznlcowane od łagodnego po strome. Zamawiający nie posiada

szczegołowej inwentaryzacji zbiornikow i ich przekrojow

Ad.20.
prolekt nie zakłada usuwania namułu z9odnie z ppkt 71 projektu zagospodarowania terenu nalezy

przeprowadzic mechanlczne oczyszczen|e zbiornikow ze śmieci i zanieczYszczen organicznYch
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Zgodnie Z pozwoleniem nr

z pozwoleniem nr 5g,l2018l^,

zaznaczoną lokalizacją drzew

zbiornrkow z gałęzi,

7_p 2i ", 12 2i 1S
(gałęzie, llście kozuch glonow na powierzchnr wody niezmineralizowane oSadY), W Projekcie

przylęto biologiczną metodę rewitalizaclr StaWoW polegaląca na ZaStoSoWaniu preparatow złozonych

z bakterii neutralizujących efekty eutrofizacji zbiornikow, np preparatu Remediant lub

rownowaznego Wwycenie należy pominąc pozycje nr 119 d 3 5, 120 d,3 5, 121 d,35 przedmiaru

robot
Ad.21.
Nie dotyczy
Ad.22.
Nle dotyczy
Ad.23.
Umocnienie zfaszyny |alezy wykonac na długoścl 26 6 mb

Ad.24,
Tak, Zgodnie z prolektem.
Ad.25
Nie nalezy,
Ad,26
Znacznączęśc urobku mozna wykorzystac do uzupełnienia mie,lsc po usuniętYch drzewach, Dla

pozostałej części Zamawia,lący wskaze miejsce składowania _ wywoz samochodamr do 1 km

Ad.27,
Zamawiający wyrazl zgodę na zastosowanie frakcji 31 5 _ 50 mm do wykonania podbudowy

nawierzchni mineralnej,
Ad,28
Dopuszcza się zastosowanie warstwy ściera|nej nawierzchni mineralne1 z miału kamiennego + zwir

drobny 0-B mm
Ad.29
Tak, powstała omyłka pisarska, W pozyclach BB r 89 przedmiaru nalezy PrzYąC Jednostkę ha

zamiast m2,

Ad.30,
'1O sztuk kasztanowcow czerwonych (zgodnie z rysunkiem)

Ad.31.
Nalezy uwzględnlc w ofercie usunięcie drzew o średnicy 10-15 cm w lloŚct 27 szluk

Ad.32.
Drzewo nr 1629 podlega wycince.
Ad.33.
Jak w odpowiedzi nr 31. Łączna ilość drzew do usunięcia 158 szt.

5912018lA
Ad.34
Do wycinki przeznaczonych 1est 158 drzew i krzewow zgodnie

załączonym do niego zestawieniem oraz p|anem sytuacyjnym z

i krzewow,

Ad.35.
' Zamawia1ący nie widzi zasadności wjazdu ciężkiego sprzętu do czyszczenia

liści, śmieci itp. zgodnie z projektem.

Ad,36.
W przypadku konlecznosci wjazdu sprzętem cięzkim Wykonawca będzre zobowiązany do

odtworzenia zniszczonego terenu i obsianie trawą,

Ad.37.
Zamawialący nie ma mozliwości zapisu plrku dwg w innym formacie,

Ad.38.
Oczyszczeniu podlegają stawy i baseny oraz inne akweny urządzeń parkowych o łącznej

powierzchni 7 451,53m2, bez ciekow i bez strumienia biegnącego na obrzeŻach Parku
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Ad.39.
Sciezka nieformalna (powierzchnia adoptowa na * 252,g2m2; - nie 1est przedmiotem zamowienia,

Ad,40.
przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z "Projektem zagospodarowania terenU i Projektem

budowlanym rewitalizaclt Parku Mie,lskiego w Go|inle ktory w wystarczalący sposob okreŚla zakres

prac do wykonania,
Ad,41,
Drzewa o nr 829 l B9B nalezy pominąc w wycince,

Ad.42.
Drzewo nr 1725 nalezy pominąc w wycince,

Ad.43.
Błąd w formacie tabelkl Nle dotyczy
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