
Piotrków Tryb., 30.11.2020 r.
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:
Prosimy o zamieszczenie rysunku PZT z sieciami wod-kan w kolorze.
Odpowiedź:
Rysunek PZT  z sieciami wod-kan  jest zamieszczony w dokumentacji w kolorze (DEST2395).

Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji nawadniającej jest objęte zakresem niniejszego 
postępowania.
Odpowiedź:

     „Nawodnienie” nie wchodzi w zakres zamówienia. Prosimy o nie wycenianie tego elementu. 

Pytanie 3: 
W SIWZ Rozdział III pkt. 3.4 oraz 3.5 - opisane są pozycje, których brak w przedmiarze 
(inspekcja kamerą kanałów sanitarnych, regulacja pionowa włazów kanałowych). Jeśli te prace 
wchodzą w zakres niniejszego postępowania prosimy o ich uwzględnienie w przedmiarze.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza zweryfikowany przedmiar (WOD-KAN, STREFA A, WOD-KAN, Przedmiar), 
w którym uwzględniono inspekcję kamerą kanałów sanitarnych oraz regulację pionową włazów 
kanałowych. 

Pytanie 4: 
Prosimy o potwierdzenie jaką studnią wodomierzową SW1 należy uwzględnić do wyceny - na profilu 
pokazana jest fi 1200, natomiast w przedmiarze i w opisie projektu wskazana jest fi 1000)
Odpowiedź:
W przedmiarze należy uwzględnić studnię wodomierzową 1200 mm jak na profilu w projekcie.

Pytanie 5: 
Prosimy o podanie ilości hydrantów do wykonania - w przedmiarze wskazane jest 6 szt., natomiast 
z dokumentacji wynika, że są 3 szt. Prosimy również o dołączenie przykładowej karty katalogowej 
hydrantu.
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Odpowiedź:
Należy wykonać 3 hydranty. Zamawiający załącza do odpowiedzi przykładowy rysunek hydrantu 
w formacie pdf..

Pytanie 6:
Prosimy o zweryfikowanie ilości i rodzaju armatury wodociągowej - w przedmiarze brakuje 
np. nawiertek NWZ/PE, w przedmiarze dla węzła m in. W2 brakuje np. trójnika 100/80, zasuwy fi80, 
dla węzła W4 jest uwzględniona kształtka 125/100, ale dla węzła W3 kształtki 65/50 już nie ma; 
dla węzłów W9, W11, W16 są uwzględnione 3 szt. trójników, ale tylko 1 szt. zasuwy oraz wiele 
innych przykładów. Prosimy o weryfikację i aktualizację przedmiarów w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza  zweryfikowany przedmiar (WOD-KAN, STREFA A, WOD-KAN, Przedmiar).  
Wynagrodzenie kosztorysowe powoduje, że Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykonane 
roboty i za wbudowane materiały.

Pytanie 7: 
Prosimy o informację jak należy wykonać wpięcie do istniejącego wodociągu w węźle W1.
Odpowiedź:
Rozwiązanie włączenia jest pokazane na rysunku nr 4 – Schematy węzłów wodociągowych. 

Pytanie 8: 
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru dot. systemu nawadniającego zawierającego właściwe ilości 
rurociągów do wykonania (ilości wskazane na str. 2 przedmiaru w Ogólnej charakterystyce obiektu 
różnią się od ilości wskazanych w dziale 3 „Instalacja rozprowadzająca”.
Odpowiedź:

     „Nawodnienie” nie wchodzi w zakres zamówienia. Prosimy o nie wycenianie tego elementu. 

Pytanie 9: 
Zgodnie z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, gmina ma prawo stosować środki techniczne 
do rejestracji obrazu. Czy zawarte w specyfikacji parametry kamer mówiące o ich możliwościach 
audio ( mikrofon, detekcja dźwięku, …) należy uwzględniać?
Odpowiedź:
Przetwarzanie danych monitoringu wizyjnego dopuszczalne jest jedynie w oparciu o jedną  
z przesłanek legalizacyjnych wskazanych w art. 6 RODO. 
W przypadku Miasta Piotrków Trybunalski podstawą prawną jest art. 9a ustawy o samorządzie 
gminnym. 
W celu zachowania zasady  minimalizacji danych (art. 5 ust 1 lit c. RODO) Miasto Piotrków 
Trybunalski przetwarza jedynie nagrania obrazu (bez dźwięku) z kamer monitoringu 
rozlokowanych w  przestrzeniach miejskich. 
Rejestrowany oraz nagrywany obraz będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby analizy 
incydentów naruszeń prawa. 
W wycenie nie należy uwzględniać zawartych w specyfikacji parametrów kamer mówiących o ich 
możliwościach audio (mikrofon, detekcja dźwięku, …).

Pytanie 10: 
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja dotycząca ww. przetargu nie zawiera 
przedmiaru określającego ilości oraz jakości materiału roślinnego do nasadzenia. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o udostepnienie tego przedmiaru celu dokonania dokładnej 
wyceny roślin niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia.
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Odpowiedź:
Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na Pytanie 11 w udzielonej przez Zamawiającego „Odpowiedzi 
Nr 3”.  

Pytanie 11: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 80u – prosimy o podanie powierzchni (m2) jednej misy 
do korowania.
Odpowiedź:
Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy 
i głębokości 0.5 m
Powierzchnia dołów- mis do korowania: Pi r^2 
Powierzchnia misy: 0,25^2*3.14= 0,2 m2

Pytanie 12: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 90u – prosimy o podanie łącznej powierzchni (m2) 
przeznaczonej do korowania.
Odpowiedź:
KNR 2-21 302-4: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III 
z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
0,15^2*3.14=0,07
0,07* 2 588= 181,16 m2

Pytanie 13: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 110u – prosimy o podanie łącznej powierzchni (m2) 
przeznaczonej do korowania.
Odpowiedź:
Odpowiedź w tabeli 1 RAZEM dla poz. 110u i poz. 210u (tj. dla pyt. 16)
Tabela 1 Powierzchnia nasadzeń

Rośliny cebulowe i nasadzenia w trawniku powierzchnia nasadzeń w 
m2:

28 Bellis perennis stokrotka pospolita -

800
nasadzenia w gazonie, 

powierzchnia gazonu: 1016
29 Crocus vernus krokus wiosenny 0,2x0,2 10000 400
30 Galanthus nivalis śnieżyczka przebiśnieg 0,3x0,3 473 43
31 Iris pseudacorus kosaciec żółty 0,15x0,15 5588 127
32 Muscari latifolium szafirek szerokolistny 0,3x0,3 1100 100
33 Narcissus jonquilla narcyz żonkil 0,15x0,15 6732 153
34 Primula officinalis pierwiosnek lekarski 0,3x0,3 374 34
35 Pulsatilla vulgaris sasanka zwyczajna 0,3x0,3 374 34
36 Scilla hispanica cebulica dzwonkowata 0,3x0,3 594 54
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Pytanie 14: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 170u – prosimy o podanie zakresu czynności, jakie należy 
uwzględnić w wycenie renowacji runa parkowego.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasad rewaloryzacji zabytkowych parków w miejscach 
zadrzewionych z wykształconym runem parkowym zakłada się zachowanie istniejącego, dobrze 
wykształconego runa parkowego w stanie jak najbardziej naturalnym. 
Renowacja runa parkowego w miejscach zacienionych z istniejącym drzewostanem 
i rozwiniętym runem parkowym
Wykoszenie terenu, usunięcie samosiewów w miejscach ich występowania, oczyszczenie terenu 
z gruzu, kamieni, śmieci, wygrabienie, wywóz śmieci, przegląd pod kątem występowania gatunków 
inwazyjnych i ich usunięcie w wypadku stwierdzenia ich obecności, dosypanie urodzajnej ziemi 
w lokalne zadolenia i zagłębienia, wysiew nasion roślin runa parkowego (dobór gatunkowy 
na podstawie analizy pokrycia roślinnością na terenach niezdegradowanych z rozwiniętym runem 
parkowym) lub ich wysadzenie w miejscach wystąpienia tzw. łysin, następnie pielęgnacja w celu 
rekonstrukcji układu naturalnego, koszenia tam gdzie roślinność wymagająca takich zabiegów, 
lub przycięcie roślin w celu ułatwienia ich rozkrzewienia się - (ilość zabiegów trzeba ustalić 
w zależności od rozwoju roślin runa parkowego i warunków pogodowych).
Renowacja zdegradowanych trawników parkowych w miejscach nasłonecznionych 
Wykoszenie i oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, śmieci, wygrabienie, wywóz śmieci, 
mechaniczne usunięcie ewentualnych samosiewów, przegląd pod kątem występowania gatunków 
inwazyjnych i ich usunięcie, aeracja trawników (nacięcie mechaniczne), dosypanie urodzajnej ziemi 
w lokalne zadolenia i zagłębienia, wysiew nasion odpowiedniej mieszanki trawnikowej stosowanej 
na terenie parku, odpowiednie do potrzeb koszenia (ilość trzeba ustalić w zależności od warunków 
pogodowych i rozwoju trawników), w okresie gwarancyjnym dosiew w miejsca łysin.
Z uwagi na wartości biocenotyczne miejsca oraz położenie w dolinie rzeki i naturalny spływ 
w kierunku układu wodnego zakazuje się używania herbicydów!!! 
Wszelkie prace z usunięciem lokalnie występujących gatunków inwazyjnych, zachwaszczających 
czy samosiewów należy wykonać ręcznie.

Pytanie 15: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 200u – prosimy o podanie powierzchni (m2) jednej misy 
do korowania.
Odpowiedź:
KNR 2-21 302-4: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim 
w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
0,15^2*3.14=0,07
0,07* 2 588= 181,16 m2

Pytanie 16: 
Przedmiar „zieleń nasadzenia. Strefa A PARK ZABYTKOWY” (identyfikator kosztorysu: PARK 
BELZACKI ZIELEŃ NAS A 2020) – poz. 210u – prosimy o podanie łącznej powierzchni (m2) 
przeznaczonej do korowania.
Odpowiedź: 
Odpowiedź w tabeli 1 RAZEM dla poz. 110u i poz. 210u (tj. udzielona dla pyt. 13).
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Pytanie 17: 
Prosimy o weryfikację przedmiarów dla zakresu gospodarki drzewostanem: naszym zdaniem 
przedmiary umieszczone przez Zamawiającego w folderze GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
winny zostać usunięte z zakresu do wyceny, gdyż powielone są również w folderze ZIELEŃ (który 
zawiera zarówno zakres gospodarki drzewostanem jak i nowych nasadzeń)
Odpowiedź:
Przedmiar zieleni: obejmuje zieleń projektowaną - nasadzenia drzew, krzewów, rabaty, korowanie 
drzew sadzonych i przesadzonych
Przedmiar gospodarka drzewostanem: 1.1 karczowanie drzew i krzewów, 1.2 prace pielęgnacyjne 
(cięcia sanitarne ), 1.3 prace pielęgnacyjne ( cięcia korygujące ), 1.4 prześwietlenie skupin, 1.5 
zabiegi specjalistyczne, 1.6 przesadzanie drzew
Zamawiający opublikował zweryfikowane przedmiary i umieścił ich zestawienie w odpowiedzi na 
pyt. 39  w „Odpowiedzi Nr 4”.

Pytanie 18: 
Przedmiar o identyfikatorze PARK BELZACKI NAW A 2020 – poz. 240u, 310u, 380u, 530u, 590u, 
660u, 750u – wnioskujemy o zmianę grubości obrzeży stalowych na 6 mm. Z doświadczenia wiemy, 
że taka grubość obrzeża stalowego jest wystarczająca dla zapewnienia stabilności nawierzchni. 
Wnioskowana zmiana wpływa znacząco na obniżenie ceny materiału bez pogorszenia właściwości 
nawierzchni i obrzeża.
Odpowiedź:
Projektant nie zgadza się na zmianę obrzeży.

Pytanie 19: 
Przedmiar o identyfikatorze PARK BELZACKI NAW A 2020 – poz. 580u, 640u, 710u – prosimy 
o podanie parametrów płyt granitowych (kolorystyka, sposób obróbki kamienia).
Odpowiedź:
Płyty granitowe w kolorze szarym, cięte, płomieniowane.
Zamawiający wymaga materiałów dobrej jakości, I - go gatunku.  Wykonawca przed wbudowaniem 
winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu trzy warianty materiału kamiennego w kolorze 
szarym do ostatecznego wyboru.
Uwaga: kostka granitowa na ciągach jest szara, przy placu zabaw jest nawierzchnia z kostki 
w kolorze szarym, grafitowym i beżowym – wymagania co do kolorystyki, uziarnienia i jakości 
materiałów jak wyżej.
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Pytanie 20: 
W dniu 17.11.2020r. Zamawiający opublikował folder o nazwie "Przedmiary" zmieniony w stosunku 
do folderu opublikowanego pierwotnie wraz z ogłoszeniem o zamówieniu. W odniesieniu 
do pierwotnego folderu, obecnie brakuje przedmiaru o nazwie: Instalacja nawodnienia. 
Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji automatycznego nawadniania roślin w ramach 
przedmiotowego postępowania?
Odpowiedź:
„Nawodnienie” nie wchodzi w zakres zamówienia. Prosimy o nie wycenianie tego elementu. 

Pytanie 21: 
W związku z rozliczeniem kosztorysowym robót, prosimy o  uzupełnienie przedmiarów o brakujące 
pozycje wykonania elementów małej architektury – zgodnie z SIWZ rozdział III pkt. 8.3 trejaże 
i altany, pkt. 8.4 belwederek, pkt. 8.8 scena letnia, pkt. 8.9 pomost, pkt.8.10 kładka, pkt 8.11 taras 
widokowy.
Odpowiedź:
 Przedmiary dla: Pomost, Kładka i Taras widokowy znajdują się w przedmiarach: WOD-KAN 
– Strefa A – Hydrotechnika. 
Przedmiary dla: Altana, Belwederek, Pergola, Trejaż, Portyk, Scena letnia zawarte 
są w przedmiarach BRANŻA BUDOWLANA opublikowanych przez Zamawiającego wraz 
z „Odpowiedziami Nr 4”. 

Pytanie 22:
Przedmiar „Nawierzchnie strefa A” – dział „ nawierzchnia gruntowa typu C w opasce z kostki 
granitowej – koszty kwalifikowane” poz. 7 – ‘ Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład ilości 0 m3” czy to właściwy 
obmiar przy rozliczeniu kosztorysowym?
Odpowiedź:
W przedmiarze „Nawierzchnie strefa A” – dział „ nawierzchnia gruntowa typu C w opasce z kostki 
granitowej –  poz. 7 –  znajduje się następujący zapis:
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Pytanie 23: 
Dot. – monitoringu terenu – Proszę o informację czy konieczne i niezbędne jest zastosowanie UPS 
do podtrzymania działania monitoringu terenu przez 1 godzinę – cena takiego urządzenia znacznie 
zwiększa koszt inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie rezygnuje z montażu urządzenia do podtrzymania napięcia dla działania 
monitoringu.

Pytanie 24: 
Dot. – oświetlenia terenu – Proszę o informację czy naświetlacze LED 36W 4000K maja być 
montowane na słupkach kamiennych granitowych o wym. 0,3m x 0,3m x 0,7m (słupki z otworem 
fi 0,02m w osi pionowej) w ilości 20szt. ? W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej montażu 
słupków, zaś w dokumentacji technicznej w zestawieniu materiałów słupki występują w ilości 20 szt.
Odpowiedź:
Brak w przedmiarze montażu słupków, bo słupki będą zakopane w wykopie dla kabla, który jest 
liczony w pozycji dla wykopu pod kabel. Cały montaż słupka , to wstawienie go do wykopu, a wykop 
i tak trzeba zasypać (jest to policzone w pozycji zasypywanie wykopów). Projektant uznał, że nie 
będzie oddzielnej pozycji "posadowienie kamiennych słupków". 

Pytanie 25: 
Jeżeli słupki kamienne granitowe o wym. . 0,3m x 0,3m x 0,7m są przewidziane do montażu 
naświetlaczy, proszę o podanie koloru słupka (szary / grafit / czarny / lub inny) oraz fakturę 
zewnętrzną słupka ( płomień / szczotka / poler / szlif) . Kolorystyka oraz faktura słupka są elementami 
mającymi bardzo duży wpływ na cenę.
Odpowiedź:
Słupki kamienne  mają być w kolorze szarym, płomieniowane - tak jak kostka użyta w nawierzchni. 

Pytanie 26:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji odnośnie fontanny pływającej ponieważ brak opisu oraz 
parametrów mocy pompy oraz wysokości słupa wody. Jest to niezbędne aby można było dokonać 
wyceny  materiału.   
Odpowiedź:
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na Pytanie 40.3 w udzielonej przez Zamawiającego 
„Odpowiedzi Nr 4”.  Podano w niej parametry mocy pomp i max wysokość pojedynczego strumienia. 
Projektowana fontanna jest fontanną pływającą z zakotwiczeniem przy brzegu. 

Pytanie 27: 
Prosimy o zamieszczenie przykładowych kart katalogowych opraw gruntowych z uwagi na słabej 
jakości skany w dokumentacji.
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Odpowiedź:
W dokumentacji zamieszczone są charakterystyczne parametry projektowanych lamp. Skany 
fragmentów opraw maja charakter poglądowy. Zamawiający nie sugeruje żadnego typu lamp, ze 
względu na zakaz używania nazw własnych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

Pytanie 28: 
Prosimy o zamieszczenie przykładowej karty katalogowej kamery do systemu monitoringu.
Odpowiedź:
Odpowiedź została zawarta w odpowiedzi na Pytanie 4 w udzielonej przez Zamawiającego 
„Odpowiedzi Nr 3”. 

Pytanie 29: 
W związku z dużą ilością odpowiedzi na pytania od Wykonawców z dnia 25.11.2020r. wnioskujemy 
o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.12.2020 r. wniosek uzasadniamy zamieszczeniem 
nowych przedmiarów robót oraz niezbędnym czasem oczekiwania na uzyskanie ofert od 
producentów materiałów.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert. 

Pytanie 30:
W przedmiarach branży wod-kan, widnieją pozycje o nazwie; Projekty wykonawcze szczegółowe.
Jakie projekty / projekty jakich elementów Wykonawca ma wykonać w ramach przedmiotowego
zadania? W związku z koniecznością złożenia wraz z ofertą kosztorysów, opracowanych 
na podstawie przedmiarów, prosimy o odpowiedź oddzielnie dla każdej z pozycji, gdyż widnieje ona 
w kilku różnych przedmiarach udostępnionych w pliku o nazwie : wod-kan.
Odpowiedź:
„Nawodnienie” nie wchodzi w zakres zamówienia. Przedmiar dotyczący nawodnienia
Zamawiający usunie z dokumentacji przetargowej. Prosimy o nie wycenianie tego elementu.
Odpowiedź Zamawiającego nie ma związku z pytaniem, jest nie na temat. Pytanie w żaden sposób 
nie dotyczyło nawadniania. 
Pytanie dotyczy pozycji nr 222, 223, 224 przedmiaru o nazwie: 
P_A_V_H_HYDROTECHNIKA_P.Belzacki, pozycji nr 69.70,71 przedmiaru o nazwie 
P_B_V_H_ROW_Czesc_Strawka_cz.zach. (tutaj wskazano, że Wykonawca ma opracować 
wykonawcze projekty szczegółowe), pozycji nr 73,74 przedmiaru o nazwie: 
P_C_V_PD_PRZEP.DWORSKA_P.Belzacki, pozycji nr 36-38 przedmiaru o nazwie: 
P_C_V_H_ROW_P.BELZACKI
W związku z tym oraz z uwagi na fakt, że przedmiary mają posłużyć do opracowania kosztorysu, 
który ma stanowić część oferty przetargowej, a następnie podstawę do rozliczenia, ponawiamy 
prośbę o udzielenie odpowiedzi.
Odpowiedź:
W ofercie należy wycenić umieszczone w przedmiarach pozycje dotyczące robót nieprzewidzianych, 
projektów szczegółowych i dokumentacji powykonawczej stosując własne stawki roboczogodziny.
W przypadku nie wystąpienia tych robót przy realizacji, pozycje z nimi związane, nie będą brane pod 
uwagę przy rozliczeniu. 

Pytanie 31:
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Czy zamawiający przy realizacji zamówienia ma powiesić 21 budek lęgowych dla ptaków?
Odpowiedź:
Wykonawca przy realizacji zamówienia ma powiesić 21 budek lęgowych dla ptaków.
Z przedmiarów które stanowią podstawę do wykonania kosztorysu wynika większa ilość budek. Czy 
Wykonawca ma wycenić ilości zgodne z przedmiarami? 
Odpowiedź:
Wykonawca ma wycenić ilość budek zgodnie z przedmiarami. Budki lęgowe dla ptaków w ilości 
21 sztuk wynikają z Decyzji RDOŚ, a pozostałe 8 sztuk z projektu – (budowa i montaż małej 
architektury – koszty kwalifikowane- 1.1. -10u 2-5 ). 

Pytanie 32: 
Z uwagi na opublikowanie w dniu 25.11.2020r. licznych odpowiedzi na pytania oraz brakujących 
przedmiarów robót, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert min. o 1,5tygodnia, tj. czas 
niezbędny do zapoznania się ze zmianami w zakresie przedmiotu zamówienia, które Inwestor 
wprowadził poprzez udzielenie odpowiedzi, a co za tym idzie zgromadzenie niezbędnych ofert 
od dostawców. 
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert. 

Pytanie 33: 
Projekt uwzględnia jeden rysunek i opis budki. Przedmiar i odp. na pyt. nr 26 z dnia 25.11.2020 r. 
dzieli budki na typy, nieopisane i niewyszczególnione w projekcie. Jak one mają wyglądać, jakie 
mają mieć wymiary? - prosimy o rysunki. Jak ma wyglądać budka dla pełzacza i jakie ma mieć 
wymiary?- prosimy o uzupełnienie projektu o rysunek. 
Odpowiedź:
Zamawiający załącza rysunek z projektem budki dla pełzacza w formacie pdf.

Pytanie 34: 
W pozycji przedmiaru wskazano:

1. budowa i montaż elementów małej architektury – koszty kwalifikowane

1.1. wyposażenia katalogowe

10u 2-5Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków 8,000 szt

Jaki ma to być typ budki? 
Odpowiedź:
8 sztuk budek winno być zrealizowanych w sposób następujący: typ 1 budki wskazany w projekcie 
(5 szt.) - dla modraszek, wróbli, kowalików, bogatek, muchołówek szarych, muchołówek żałobnych, 
kopciuszków, typ 2 (3 sztuki) wskazany na dodatkowym rysunku, przeznaczony dla pełzaczy. 
Zamawiający załącza rysunek z budką dla pełzaczy.

Pytanie 35: 
W związku z nieprecyzyjnym opisem pozycji kosztorysowych oraz projektowymi rysunkami , prosimy 
o potwierdzenie, czy w ramach poniższej pozycji 1 kpl stanowi stół wraz z dwiema ławkami, widoczny 
na przekroju str. nr 42 Opisu zagospoadrowania terenu. Czy ma być to jeden stół i jedna ławka? czy 
sam stół?
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60u 9-1 Zakup i montaż ławy ze stołem 8,000 kpl

Odpowiedź:
1 komplet to stół z dwiema ławkami. 

Pytanie 36: 
W związku z nieprecyzyjnym opisem pozycji kosztorysowych, prosimy o potwierdzenie, czy w 
ramach poniższej pozycji, należy wycenić jedynie siedzisko do montażu na istniejącym murku czy 
siedzisko wraz z elementem betonowym?

80u 8-8 Siedziska na murku przy placach wejściowych 13,600 mb

Odpowiedź:
  Zgodnie z planszą nr 7 – istniejący murek przeznaczony jest do usunięcia. Projektowane jest  
siedzisko wraz z elementem betonowym.

Pytanie 37: 
Siedziska na murku przy placach wejściowych. Z rysunku projektu zagospodarowania wynika, że są 
to dwa elementy półokrągłe, natomiast z rysunki opisu projektu, że jest to element prosty. Niezbędny 
jest rysunek elementu z określeniem promienia okręgu, celem sporządzenia wyceny tego elementu.
Odpowiedź:
Siedzisko na murku przy placu to element półokrągły. W projekcie, ze względu na mały promień 
siedziska przedstawiono jego uproszczony rysunek. Promień siedziska przedstawiony jest na 
projekcie zagospodarowania terenu. Wymiary półokrągłego siedziska dostosowane są do wymiarów 
półokrągłych placów, promień siedziska od strony wewnętrznej do placu wynosi 7,8 m.

Pytanie 38: 
W związku z udzielona odpowiedzią nr 40.3 z dnia 25.11.2020r., wnioskujemy o urealnienie opisu 
dotyczącego wykonania fontanny pływającej. Z udostępnionego opis z dnia 25.11.2020r. 
dotyczącego fontanny jednoznacznie wynika iż jest do wykonania fontanna z komora 
technologiczną, niecką. Jeżeli takowa jest do wykonania, prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania 
fontanny oraz zamieszczenie projektu technologii fontannowej wraz z projektem wykonania niecki 
fontanny.
Odpowiedź:
Projektowana fontanna jest fontanną pływającą z zakotwiczeniem przy brzegu. 

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. CZĘŚĆ III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. CZĘŚĆ I – Instrukcja w Rozdziale XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

w następujący sposób:
ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Termin składania ofert do 11 grudnia 2020 r. do godz. 09:00”.
ust. 3 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Otwarcie ofert:
1) nastąpi 11 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”
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Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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