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Słubice, 13.09.2021 r. 

Gmina Słubice  
ul. Akademicka 1  
69-100 Słubice 

WYKONAWCY 

ZP.271.23.2021.PG  

dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie 

parku przy ul. Aleja Niepodległości w Słubicach 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na 

pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie opracowania branżowego dla zieleni.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada projektu branżowego zieleni. W związku z odstąpieniem od 

realizacji parkingu, zaprojektowana zieleń izolacyjna w pobliżu miejsc parkingowych 

zostanie zlokalizowana w innym miejscu, tj. wzdłuż ul. Aleja Niepodległości pomiędzy 

strefą zabawową „A” a chodnikiem – lokalizacja pokrywająca się z nieprzekraczalną 

linią zabudowy oznaczoną na PZT (długość 80 m ). Do nasadzeń należy  zastosować 

Prunus laurocerasus (laurowiśnia wschodnia) odmiana 'Elly' (mrozoodprona) - około 

140 szt., rozstaw co 60 cm. Wysokość sadzonki 0,8 - 1 m, minimum 4 pędy, roślina z 

bryłą korzeniową, donica min. 7,5 litra, w okresie październik- marzec (z pominięciem 

okresu zimowego) Zamawiający dopuszcza możliwość sadzenia roślin w balocie. 

Przed posadzeniem roślin należy zdjąć warstwę humusu, oczyścić ziemię z chwastów, 

do sadzenia roślin należy zastosować ziemię próchniczą oraz nawóz organiczny 

zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest podlewać posadzone krzewy.  Należy przestrzegać 

terminów agrotechnicznych. 

Pytanie 2 

Prosimy o informację, czy wykonanie ażurowych miejsc parkingowych wchodzi w 

zakres zadania? Jeśli tak, prosimy o podanie powierzchni. 

Odpowiedź 

W opisie przedmiotu zamówienia rozdział IV ust. 2 SWZ Zamawiający wskazał, iż 

odstępuje od realizacji miejsc parkingowych. 

Pytanie 3 

„W Rozdziale VIII SWZ Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej wymagane jest dysponowanie osobą (osobami) 



2 
 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń, jako kierownik budowy, w specjalności: 

• konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót sanitarnych), 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (kierownik robót elektroenergetycznych), 

• inżynieryjnej drogowej (kierownik robót drogowych ). 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dysponowania przez 

Wykonawcę osobą (osobami), które będą posiadały łącznie kilka w/w uprawnień ? 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dysponowania przez 

Wykonawcę osobą (osobami), które będą posiadały łącznie kilka w/w uprawnień.  

Pytanie 4 

Prosimy o podanie powierzchni nawierzchni bezpiecznej dla HIC = 1,5 m, HIC = 2,1 

m, HIC= 2,5m oraz HIC = 3,2 m. 

Odpowiedź 

Należy wyliczyć powierzchnię nawierzchni bezpiecznej dla poszczególnych wysokości 

swobodnego upadku (HIC) w oparciu o przedstawione karty materiałowe urządzeń 

zabawowych, w których zamieszczona jest informacja o wysokości swobodnego 

upadku (HIC) danego urządzenia oraz powierzchni strefy bezpieczeństwa. 

Pytanie 5 

Prosimy o informację, czy zamieszczony przedmiar został już pomniejszony o 

wyłączenia o których mowa w SWZ? 

Odpowiedź  

Opublikowany przedmiar został zaktualizowany o wyłączenia, o których mowa w 

rozdziale IV pkt. 2 SWZ., z pominięciem pozycji 96 przedmiaru (dotyczącej wykonania 

ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 2 m) która również została 

wskazana w rozdziale IV pkt. 2 SWZ i wyłączona z zakresu do wykonania. W 

przedmiarze nie została zaktualizowana długość trasy kablowej oświetlenia. Pozycja 

91 przedmiaru dotyczy wyłącznie zestawu zabawowego w strefie E, w związku z 

rezygnacją z wykonania dwóch zestawów street workout. 

Pytanie 6 

 

Prosimy o potwierdzenie powierzchni nawierzchni mineralno epoksydowej do 

wykonania (wg projektu 1492,05 m2, wg przedmiaru: 1423,36 m2).  

Odpowiedź  
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Należy założyć wykonanie nawierzchni mineralno-epoksydowej na wszystkich ciągach 

pieszych wyszczególnionych na PZT, z pominięciem dojść do boiska do koszykówki i 

toru pumptrack oraz z pominięciem wykonania z nawierzchni mineralno–epoksydowej 

boiska do koszykówki.  Według zaktualizowanego przedmiaru powierzchnia 

nawierzchni mineralno- epoksydowej wynosi 1423,36 m2.   

 

Pytanie 7 

 

Czy Zamawiający dopuszcza malowanie elementów stalowych pergoli metodą  

hydrodynamiczną zamiast proszkową?  

Odpowiedź  

Zamawiający wymaga, aby elementy stalowe pergoli był malowane metodą 

proszkową. 

 

Pytanie 8  

Prosimy o wskazanie grubości warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 

stalowych pergoli.  

 

Odpowiedź  

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12944. 

 

Pytanie 9  

Prosimy o wskazanie wykończenia elementów stalowych pergoli (mat czy połysk)? 

Odpowiedź 

Wykończenie elementów stalowych pergoli w macie. 

 
Pytanie 10 
W przedmiarze robót stanowiącym dokumentację przetargową w pozycji nr 137 
wskazane jest „Założenie i pielęgnacja zieleni - szczegóły według opracowania 
branżowego”. W związku z powyższym wnioskuję o udostępnienie opracowania 
branżowego w zakresie założenia i pielęgnacji zieleni. W przedłożonej dokumentacji 
brak jest informacji na podstawie której można wycenić przedmiotowe roboty;  

Odpowiedź 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 

Pytanie 11 

W rozdziale IV ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia zamawiający odstępuje od 
realizacji części elementów zagospodarowania przewidzianych w projekcie 
budowlano-wykonawczym. W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie 
zestawienia powierzchni po zmianach oraz proszę wskazać czy jednocześnie zmianie 
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ulegną prace rozbiórkowe. Wnioskuję o skorygowanie przedmiaru robót oraz 
jednoznaczne wskazanie na projekcie budowlano-wykonawczym robót od których 
Zamawiający odstąpił.  

Odpowiedź 

Opublikowany przedmiar robót został już skorygowany o pomniejszenia wskazane w 

rozdziale IV ust. 2 SWZ i przedstawia powierzchnie poszczególnych nawierzchni po 

zmianach. 

Pozycja 96 przedmiaru (dotycząca wykonania ogrodzenia systemowego panelowego 

o wysokości 2 m) również zostaje wyłączona z zakresu do wykonania. 

Pozycja 91 przedmiaru dotyczy wyłącznie zestawu zabawowego w strefie E, w 

związku z rezygnacją z wykonania dwóch zestawów street workout. 

W przedmiarze nie została zaktualizowana długość trasy kablowej oświetlenia. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wskazane w części A przedmiaru robót  oraz w rozdziale 

IV pkt. 1  SWZ należy wykonać. 

W załączeniu PZT ze wskazaniem elementów zagospodarowania, z których realizacji 

Zamawiający zrezygnował. 

Pytanie 12 

Czy w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od robót wskazanych w rozdziale 
IV ust. 2 lit. d) i f) SWZ zmianie ulegnie ilość dostawy i montażu elementów małej 
architektury? W projekcie budowlano-wykonawczym przy boisku i pumptracku 
znajdują się ławki oraz śmietniki.  

Odpowiedź 

Ilość elementów małej architektury nie ulegnie zmniejszeniu. Ławki oraz śmietniki 
zaprojektowane przy boisku do koszykówki zostaną rozlokowane w innym miejscu, 
wskazanym na etapie realizacji. 

Pytanie 13 

Czy w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od robót wskazanych w rozdziale 
IV ust. 2 lit. h) i i) zmianie ulegnie długość linii kablowej zasilającej oświetlenie?  

Odpowiedź 

Długość linii kablowej zasilającej oświetlenie nie została zaktualizowana w 
przedmiarze robót, w związku z powyższym należy ją pomniejszyć o długość linii 
zlokalizowanych przy dwóch zestawach Street workout (nr 50 i 51), boisku do 
koszykówki i torze pumptrack. 

Pytanie 14 

Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 2 lit. i) pomniejsza się o 6 kpl. ilość słupów i opraw 
oświetleniowych przy boisku do koszykówki i pumptracku. Z załączonym projekcie przy 
boisku do koszykówki i pumptracku znajduje się 7 słupów oświetleniowych. Wnioskuje 
o wskazanie słupa oświetleniowego od którego Zamawiający nie odstępuje.  
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Odpowiedź 
 
Zamawiający odstępuje od realizacji 6 kpl.  słupów i opraw oświetleniowych o 

wysokości 9 m (4 kpl. Przy boisku oraz 2 kpl. Przy pumptracku) oraz z 5 kpl. słupów i 

opraw oświetleniowych o wysokości 5 m (1 kpl. znajdujący się przy ścieżce 

prowadzącej w kierunku pumptracku oraz 4 kpl. przy zestawach street workout), co 

zostało ujęte w przedmiarze robót poz. 111 i 112.  Zatem do realizacji należy 

skalkulować 34 kpl. słupów i opraw o  wysokości 5 m oraz 3 kpl. słupów i opraw o  

wysokości 9 m (poz. 111 i 112 przedmiaru). 

Pytanie 15 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wizualizację ogrodzenia placu zabaw? 

Jeśli nie, prosimy o wytyczne z czego winien być wykonany wizerunek słonia? Z drutu, 

czy wycięty laserowo symbol i przyspawany do ogrodzenia? Czy słoń ma być jeden, 

czy może na każdym przęśle? 

Odpowiedź 
 

Wizerunek słonia powinien zostać wykonany z giętych prętów o średnicy 10 mm. Ilość 

słoni przypadająca na przęsło zależna od przyjętej długości przęsła oraz rozstawu 

prętów - ogrodzenie należy wykonać w taki sposób, by otwory nie stwarzały możliwości 

zakleszczenia i było bezpieczne dla dzieci. Załączone zdjęcie stanowi przykład.   

 
 

Pytanie 16 
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Prosimy o informację czy należy przyjąć do wyceny temat związany z założeniem i 

pielęgnacją zieleni, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego 

opracowanie branżowe. 

Odpowiedź 

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1. 

Z upoważnienia Burmistrza 

Paweł Grudzień 

Główny specjalista ds. 

zamówień publicznych 
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