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Miedźno, dnia 20.01.2019r. 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 
         Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                               Wszyscy nabywcy Specyfikacji 
 
nr sprawy RR.271.2.20.2019 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności w  Ostrowach nad Okszą ” 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zapytania 
od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 

 Pytanie nr 1. 
Z jakiego materiału ma być wykonania konstrukcja do ławek, gdyż w SIWZ napisane jest, że ze stali 
nierdzewnej, a w przedmiarze, że ma być ona żeliwna? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymagana konstrukcja ławek – ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym . 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści przedmiaru robót . 

Pytanie nr 2. 

Czy kosz na śmieci ma być wykonany ze stali nierdzewnej czy metalowy jak określone jest w 
przedmiarze? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymagane kosze wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym . 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści przedmiaru robót . 

Pytanie nr 3. 

Jaki rodzaj nasadzeń jest wymagany przez Zamawiającego, bo w opisie określone jest, że mają to być 
tuje, a w przedmiarze, że drzewa/ krzewy liściaste? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy obsadzić tuje o wys. minimum 1 m. Zamawiający dokonał modyfikacji treści przedmiaru robót  
oraz w projekcie budowlano-wykonawczym . 

Pytanie nr 4. 
Co wchodzi w zakres robót branży elektronicznej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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W zakres robót branży elektrycznej wchodzi przebudowa instalacji elektrycznej dla oświetlenia terenu 
wraz z montażem zewnętrznych lamp aluminiowych LED. 

Pytanie nr 5 

 Czy zapis w przedmiocie zamówienia: "Urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom pod względem 
funkcjonalnym, materiałowym i ilościowym określonym w Projekcie budowlano-wykonawczym, 
wymiary wyposażenia powinny być zbliżone do podanych w dokumentacji projektowej" oznacza, że 
Zamawiający dopuszcza standardowy w tego rodzaju zamówieniach margines wymiarów +- 15% ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza margines wymiarów +/- 15%. 
 
Pytanie nr 6 
 
Jaką ilość elementów betonowych Zamawiający przewiduje do ponownego wbudowania a jaką do 
przetransportowania (jaka odległość)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje elementów betonowych do ponownego wbudowania.  

 
Pytanie nr 7 

 
Jaką ilość drzew (krzewów) Zamawiający przewidział do wycinki? 
Proszę o podanie odległości gdzie należy pocięty materiał przetransportować? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje  wycinki drzew i krzewów. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją zdjęciową obszaru przeznaczonego pod Otwartą Strefę 
Aktywności? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca może w każdej chwili dokonać wizji lokalnej  obszaru 
przeznaczonego pod Otwartą Strefę Aktywności. W załączeniu poglądowo – zdjęcia  obszaru 
przeznaczonego pod Otwartą Strefę Aktywności - dostępne na stronie internetowej 
http://www.bip.miedzno.akcessnet.net 
 
Pytanie nr 9 

 Jakie czynności przygotowawcze przewidział Zamawiający w ramach przygotowania terenu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający w ramach przygotowania terenu przewiduje w szczególności usunięcie przez Wykonawcę 
humusu w miejscach posadowienia urządzeń i zmiany nawierzchni, natomiast Wykonawca jako 
profesjonalny podmiot powinien oszacować jakie roboty przygotowawcze będzie wykonywał.   
 
Pytanie nr 10 
 Czy zamawiający dopuszcza tablicę regulaminową według zdjęcia? 
 
- słup ocynkowany o śr. 42 mm, dł. 2,50 m; 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
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- tablica regulaminowa 40 x 56 cm z obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona tablica. 
 
Tablica informacyjna wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm, wkład z PCW gr. 3 
mm,  blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm. Aluminium malowane proszkowo. 
 
Lica tablic są drukowane na foli i zabezpieczone laminatem bezbarwnym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy regulaminowej o parametrach podanych w pytaniu. 
 

 
Pytanie nr 11 
 
Jakie wymiary bramy przewidział Zamawiający? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przewidziana szerokość bramy to 220 cm w świetle (dwa skrzydła po 110cm szerokości w tym jedno z 
funkcją furtki).  Zamawiający dokonał modyfikacji treści projektu  budowlano-wykonawczego. 
 
Pytanie nr 12 
Czy do działki przeznaczonej pod budowę Otwartej Strefy Aktywności istnieje swobodny dojazd 
samochodami wyładowczymi (i/lub innym sprzętem niezbędnym do wykonania tego rodzaju inwestycji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Do terenu przeznaczonego pod budowę Otwartej Strefy Aktywności istnieje swobodny, nieutwardzony 
dojazd dla samochodów dostawczych i innych urządzeń niezbędnych do wykonania  inwestycji.  
 
Pytanie nr 13 
Proszę o doprecyzowanie informacji jakiego rodzaju ogrodzenie należy wykonać? 
W przedmiarze jest informacja o siatce ogrodzeniowej, natomiast w Zgłoszeniu robót budowlanych jest 
informacja o panelach ogrodzeniowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Należy wykonać ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym. 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści przedmiaru robót . 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tarczy karuzeli z blachy ryflowanej aluminiowej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tarczy karuzeli z blachy ryflowanej. Zamawiający dokonał 
modyfikacji treści projektu  budowlano-wykonawczego. 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp parkowych o stopniu szczelności IP 55 lub IP 65. Po 
wstępnym ustaleniu informacji z elektrykiem IP44 to stopień szczelności dla lamp stosowanych w 
pomieszczeniach. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza oraz zaleca zastosowanie lamp o wyższym współczynniki IP niż IP44.  
Zamawiający dokonał modyfikacji treści projektu  budowlano-wykonawczego. 
  
Pytanie nr 16 
Jakiej wielkości nasadzenia (tujki -żywotniki) przewidział w projekcie Zamawiający? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przewidziano nasadzenie tuji o wysokości minimum  1 m. Zamawiający dokonał modyfikacji treści 
projektu  budowlano-wykonawczego. 
 
Pytanie nr 17 
 Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza ławki o konstrukcji stalowej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek wyłącznie w konstrukcji ze stali nierdzewnej – zgodnie z 
projektem budowlano-wykonawczym. 
 
Pytanie nr 18 
Czy zapis: Układanie nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskowych (klepiskowych) placów i dróg 
ogrodowych grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 233 m2 oznacza nawierzchnie piaskową o 
głębokości 30 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Poprzez zapis w przedmiarze „Układanie nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskowych (klepiskowych) 
placów i dróg ogrodowych grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 233 m2” odnosi się do utworzenia 
nawierzchni piaskowej dla placu zabaw o grubości warstwy min. 30cm. 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuszcza poniższy stojak rowerowy?: 
/wykonawca załączył zdjęcie stojaka  wraz z jego parametrami -Zamawiający nie publikuje zdjęcia  w 
celu nie ujawniania Wykonawcy/ 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawców urządzeń zgodnych z opisem  zawartym w 
projekcie budowlano-wykonawczym. 
 
Pytanie nr 20 
W związku z ogłoszonym postępowaniem nr RR.271.2.20.2019 „BUDOWA OTWARTEJ STREFY 
AKTYWNOŚCI W OSTROWACH NAD OKSZĄ” proszę o wyjaśnienie, jakiego zestawu zabawowego 
Państwo oczekują. W udostępnionej dokumentacji istnieją rozbieżności między opisem, wizualizacją, 
rzutem i przedmiarem – każdy wskazuje na nieco inny zestaw. Czym mamy się kierować przy wycenie? 
Poniżej fragmenty z poszczególnymi, rozbieżnymi specyfikacjami 
/wykonawca załączył specyfikacje- których Zamawiający nie publikuje w celu nie ujawniania 
Wykonawcy/ 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawców urządzeń zgodnych z opisem  zawartym w 
projekcie budowlano-wykonawczym. 
 
 

 
        W imieniu Zamawiającego 

(-) Piotr Derejczyk 
      Wójt Gminy Miedźno  

 
 
 


