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SPZ.271.23.2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

REWALORYZACJĘ PARKU BELZACKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ:

Pytanie 1:
Uprzejmie proszę  o zmianę zapisów SIWZ dotyczących kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty w ww. postępowaniu.
W rozdziale XIV w pkt. D jest zapis mówiący o dodatkowym doświadczeniu kierownika budowy, 
polegającym na udziale w robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, uzyskanym w ciągu ostatnich 
5 lat. 
Prosimy o zmianę czasu zdobywania doświadczenia przez kierownika budowy na okres ostatnich 
7 lat.
Prośba ta motywowana jest małą ilością robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury w ostatnich latach. 
Nadmieniam, iż zmiana taka spowoduje zwiększenie konkurencyjności co w oczywisty sposób umożliwi 
Zamawiającemu dokonanie najlepszego wyboru spośród oferentów posiadających odpowiednią wiedzę 
techniczną potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem przy obiektach objętych ochroną konserwatorską. 
Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia wniosek i wprowadza zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany okresu 
zdobywania doświadczenia jako kierownik budowy z pięciu na siedem lat. 

Pytanie 2:
Wnioskujemy o usuniecie poz. 79 z przedmiarów wod-kan udostępnionych wraz z odpowiedziami                 
nr 5 z 30.11.2020 r. – w jakim celu ma być czyszczona nowo budowana sieć kanalizacyjna?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje potrzebę wyceny pozycji dotyczącej czyszczenia nowo wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej. Czyszczenie będzie należało wykonać przed monitoringiem kanału za pomocą kamery 
TV związanym z czynnościami odbiorowymi.

Pytanie 3:
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ w Rozdziale 5, 

jest: 
1. kierownika budowy posiadającego: 

 uprawnienie do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

propozycja: 

1. kierownika budowy posiadającego: 
 uprawnienie do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37c ustawy 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tj.: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjno-drogowej, 

Prośbę naszą motywujemy większym zakresem robót drogowych od robót konstrukcyjnych. 
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w Rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU                                                
W POSTĘPOWANIU  pkt 3.2) ust. 1 odnoszące się do  uprawnień kierownika budowy.

Pytanie 4:
Prosimy o udostępnienie SST do krawężnika granitowego. 
Odpowiedź:
Zamawiający załącza do odpowiedzi specyfikację dotycząca krawężnika granitowego w formacie pdf. 

Pytanie 5: 
Dotyczy nawierzchni typu D-1 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa w przedmiarze ma grubość 10 cm 
natomiast na Rozwinięciu projektowym nawierzchni jest 15 cm. Jaką grubość zastosować do wyceny 
robót? Brak SST do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa. Prosimy                                    
ją udostępnić.
Odpowiedź:
Informacje uzupełniające do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa:
Grubość warstw w nawierzchni typu D-1 jezdnej taka jak w przedmiarze prac:
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
Gruntocement Rm=2,5 MPa z wytwórni
Podbudowa z kruszywa łamanego, gr.warstwy po uwałowaniu 20 cm
Nawierzchnie z kostki granitowej płomieniowanej szarej grub. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
, wypełnienie spoin zaprawą chemoutwardzalną.

Pytanie 6:
W związku z odpowiedziami z dnia 25.11.2020r., odpowiedź na pytanie nr. 45 oraz rozliczeniem 
kosztorysowym i dwoma stawkami vat prosimy o przeniesienie pozycji 67 - sadzenie drzew                                
i krzewów oraz pozycji 68 - pielęgnacji drzew i krzewów z kosztorysu ZAD_B_STAW_BELZ_nakl                                 
do kosztorysu zieleni. 
Odpowiedź:
Teren opracowania podzielony jest na obszar A – zabytkowego Parku oraz obszar B – teren przylegający 
po wschodniej części Parku. Nie ma możliwości przeniesienia pozycji z części oznaczonej jako A                         
do części B i odwrotnie.

Pytanie 7:
Prosimy o wskazanie parametrów zieleni w pozycjach 67 - sadzenie drzew i krzewów oraz pozycji                         
68 - pielęgnacji drzew i krzewów z kosztorysu ZAD_B_STAW_BELZ_nakl – dla drzew wysokość                              
oraz średnica dla krzewów pojemność doniczki.
Odpowiedź:
Wskazania dotyczące wielkości sadzonek drzew i krzewów znajdują się w części opisowej projektu                  
oraz w specyfikacji technicznej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Pytanie 8:
W związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, jakie koszty                          
ująć w pozycjach kosztorysowych „ Inne prace nie przewidziane - 1 kpl” 
Odpowiedź:
Brak przypisania pytania do konkretnego przedmiaru. Odpowiedź nie jest możliwa.

Pytanie 9:
Prosimy o odpowiedź, w której pozycji należy ująć wykonanie koszy gabionowych z siatki stalowej                     
na tarasie widokowym z uwagi na rozliczenie kosztorysowe robót. 
Odpowiedź:
Wykonanie koszy gabionowych z siatki stalowej znajduje się w pozycjach od 144 do 147 przedmiaru                     
dla branży hydrotechnicznej.

Pytanie 10:
Prosimy o zamianę siatki ze stali nierdzewnej o oczku 8mm i gr. drutu 1mm zabezpieczającej brzegi 
stawu oraz rowów na siatkę ze stali ocynkowanej z uwagi na znaczną różnicę w cenie.
Odpowiedź:
Rozwiązania projektowe zostały zatwierdzone, projektant nie godzi się na zmianę siatki.
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Pytanie 11:
w nawiązaniu do postępowania przetargowego w sprawie Rewaloryzacja Parku Belzackiego, zwracam 
się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:
1. W przedmiarze robót robót: Z A D A N I E B   Budowa Zbiornika-Stawu Belzackiego - Konstrukcja i 
Technologia , widnieją pozycje

67 
d.3.2

KNR 2-21 
0323-05

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie 
kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
30

30,000 szt

68 
d.3.2

KNR 2-21 
0701-05

Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych
poz.67 30,000 szt

Jaki gatunek i wielkość drzewa należy przyjąć do wyceny w ramach powyższych pozycji? 
W projekcie brak wskazań. Drzewa wskazane w projekcie zieleń w ilości 45 szt. Wyceniane są                                               
w kosztorysie dotyczącym robót zieleni.
Odpowiedź:
Są to pozycje nadmiarowe, prosimy ich nie wyceniać.

Pytanie 11:
W związku z analizą materiałów przetargowych dotyczących ww. postępowania prosimy 
o informację, w którym załączniku na ewentualne wezwanie Zamawiającego będzie można wpisać 
warunek - wymagane doświadczenie kierownika budowy oraz dodatkowe jego doświadczenie, które jest 
kryterium. W formularzu ofertowym wpisujemy tylko ilość realizacji spełniających kryterium wymagane             
w SIWZ Rozdz. XIV pkt 1 strona 28.
Odpowiedź:
Wymagane doświadczenie kierownika budowy oraz dodatkowe jego doświadczenie, które jest kryterium 
w Rozdz. XIV pkt 1 lit. D należy wpisać w Załączniku Nr 6 do SIWZ CZĘŚĆ I – Instrukcja o nazwie: 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1) w CZĘŚĆI II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) w CZĘŚĆI I  – Instrukcja: 

 w Rozdziale XIV pkt. 1 lit. „D. Kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe 
kierownika budowy (ilość kontraktów/zadań)” polegająca na zamianie słów 
„w okresie ostatnich pięciu lat”  na słowa „ w okresie ostatnich siedmiu lat”,

 w Rozdziale XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 15 grudnia 2020 r. do godz. 09:00”.
ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Otwarcie ofert:
1) nastąpi 15 grudnia 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego w:

Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Referat Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 310
Pasaż Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski”

 w Załączniku nr 6 – WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 
ZAMÓWIENIA tytuł kolumny nr 4 w tabeli otrzymuje brzmienie:
„Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne 
do wykonania zamówienia Publicznego (informacje w zakresie określonym w niniejszej SIWZ 
w rozdziale V pkt 3 ppkt 2 oraz rozdziale XIV pkt 1 lit.  D).

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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