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Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn,: Rewitalizacja Osiedla Starowka w miejscowości Golina - rewitalizacja zabytkowego

Parku Miejskiego w Golinie

l. Pytania:

"Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania":

1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu punkt 5,9 nawierzchnię sceny letniej należy
wykonac z kostki brukowej Romano w kolorze piaskowo-beżowym. Przedmiar prac nie zawiera
pozyc| związanej z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej sceny. Punkt 4,B projektu bilans
powierzchni projektowanych, nawierzchnia sceny letniej ma powierzchnię 88,15m2 natomiast
przedmiar robot dział 6,5 Posadzka wskazuje 82,87m2.

Wnosimy o wyjaśnienie.
2. Projekt zakłada wykonanie płotka faszynowego o długości 26,6m - punkt 7,2 opisu, natomiast

przedmiar robót poz. 123 i S|WZ punk 3.1 2,6m. Ktory obmiar jest prawidłowy?
3. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie obwodu projektowanych drzew? Zgodnie

z opisem projektu zagospodarowania terenu punkt B.4 drzewa powinny mieć min, obwód
24-26cm i min. wysokosć 300cm

4. Jaka jest planowana ilośc ławek bez oparcia? Przedmiar wskazuje 19sztuk, a opls projektu

zagospodarowania terenu punkt 5.2 i S|WZ 15 sztuk.
5. SSr Zieleń punkt 5.2.1 uwzględnia wkopanie ocynkowanej taśmy dla oddzielenia rabat od

trawnikgw, Czy należy skalkulowaó taką pozycję? Jeżeli tak, to jakiej długości?
6. Czy Zamawiający zgodnie z punktem 6 projektu zagospodarowania terenu wymaga wbudowania

obrzeży 6x20 przy nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni wodoprzepuszczalnej
w kolorze piaskowo-beżowym, czy może byó to obrzeże w kolorze szarym?

7, W punkcie 4.8, projektu zagospodarowania terenu w bilansie powierzchni projektowanych jest

wymieniona adaptowana nawierzchnia gruntowa w ilości 2S2,95m2.,Jaki zakres prac należy
przyjąó dla tej pozycji?

8. Pozycja 88 przedmiaru robót zakłada wykonanie trawników na powi,erzchni 4,723m2, a pozycja
89 mechaniczną pielęgnację trawnikow parkowych na powierzchni Ę,024m2. Proszę o podanie
powierzchni na ktorej mają byó wykonane trawniki oraz mechaniczna Pjelęgnacja trawąikow.

9. Na jaką grubośó nateży rozścielić ziemię żyzną pod trawnik: ąrzĆ:dmiar robot zak!_ada Scm,

z wyliczeń przedmiaru wynika że 7cm, a wg projektu zagospodarowania terenu zielenią punkt B.4
jest 1)cm.

10. Czy na terenie naturalnego runa parkowego rosną gatunki chronione?
11. Zamawiający czy Wykonawca opracowuje i dostarcza treść oraz fotografie do

informacyjnych?
nadruku tablic

12. Jaka jest projektowana wysokośó słupów oświetleniowych? Przedmiar robot w poz. 207
wskazule na słup 4,5m, w poz. 186 - 3,45m a wg rysunku WS6 4,02m z oprawą.

13. Zgodnie z punktem 6.3 §r Zieleń do ściołkowania można wykorzystać korę lub zrębki drzewne,
natomiast przedmiar robót zakłada rozścielenie kory na grubośó Scm. Czy Zamawiający dopuści
materiał pozyskany z wiórowania gałęzidrzew do ściółkowania?

14. Zgodnie z ST Montaż elementów małej architektury części drewniane: ławek, koszy i leżaków
mają byc wykonane z drewna iglastego, natomiast w projekcie punkt 5 z drewna jesioilowego,

Ktory zapis jest dla Wykonawcy wiążący?
15, W zamieszczonym wzorze umowy termin zakończenia przedmiotu umowy to 15.11,2019 roku.

Prosimy o zmianę na 15.11.2020r. zgodnie z SIWZ. 
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16 Czy Lljęte w harmonogramie rzeczowo finansowym miesiące są miesiącami rozliczeniowymi do

odbiorow częsciowych?
17. Prostmy o udostępnienie wykazu uzgodnien z Konsenuatorem: Pozwolenie Konselwatora

Zabytkow nr 59/201B/A.
18, Prosimy o informację czy Konsenuator zabytkow wyraził zgodę na wbudowanie

zaprojektowanych urządzeń małej architektury, barier przy stawie, elementów placow zabaw,

sł u pow o św i etl e n iowych o raz n aw i e rzch n i b ru kowyc h ?

19.Zgoclnie z punktem 5.8 podpunkt 7 projektu zagospodarowania terenu nawierzchnia placu zabaw
ma miec min 20 cm grubości warstwy piasku Przedmiar robot poz. 131 i132 zapewnia
wymaganą grubosc 20 cm Proszę o wyjaśnienie zasadności kalkulac| nawierzchni piaskowej
gr. 10 cm na powierzchni 229,5Bm2 - poz. 141 przedmiaru robót.

ll. Odpowiedzi:

Ad.1.
Nalezy uwzględnic wykonanie sceny letniej o powierzchni 88,15 m2 (zgodnie z projektem).

Ad.2.
Płotek faszynowy o długości 26 6 m (zgodnie z projektem).

Ad.3.
Tak, Drzewa o obwodach 24-26 cm (zgodnie z projektem).

Ad.4.
Ławki bez oparcia 15 szt (zgodnie z projektem)
Ad,5.
Rezygnuje się z taśmy sta|owe1 oddzielającej rabaty od trawnikow,
Ad.6.
Dopuszcza się obrzeża w kolorze szarym.
Ad.7,
Nawierzchnia gruntowa w oparciu o istniejące ściezki w zakresie wyrownania i wyprofilowania oraz
ubicia,
Ad.8.
Wykonanie nowych trawnikow pow. 318 ha, pielęgnacja istniejących trawnikow (skarpa) pow.

2.02 ha.
Ad.9.
Rozścielenie ziemi pod trawnikiwarstwą 10 cm (zgodnie z projektem),

Ad.10,
Nie stwierdzono występowania w runie gatunkow chronionych, W strefie brzegowej układu wodnego
występuje Iris pseudoacorus,
Ad,11.
Wykonawca opracowuje i dostarcza treśc oraz fotografie do nadruku tablic informacyjnych.'
Wymagane jest uzgodnlenie zawartości z Zamawialącym,

^d,12.Projektowana wysokośc słupow oświetleniowych 3,45m (WS6)
Ad.13.
Dopuszcza się zastosowanie zrębkow drzewnych do ściołkowania.
Ad.14,
Elementy małe1 architektury z drewna jesionowego (zgodnie z projektem)
Ad.15.
Sprostowan i e zamieszczono na stronie www, goli na. pi, dnia 25,1 0.201 9r.

Ad.16.
Tak
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Ad.,l7.
Pozwo|enie Konserwatora Zabytkow nr 5912018lAw załączeniu na stronie www.golina,pl w zakładce
przetargi (Zp.27 1 .12.201 9)

Ad.18,
Tak
Ad,19.
Nawierzchnia z piasku na placu zabaw grubośc 20cm (zgodnie z projektem)
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