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Jastrzębie-Zdrój, dn. 15.10.2020 r.  

BZP.271.71.2020 

Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby 
utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych 
terenów – plac reprezentacyjny” 

 

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców 
(treść zapytań poniżej – „zestaw nr 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15 oraz 18”). Korzystając z uprawnienia wynikającego 
z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję: 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 2 

Pytanie nr 1:  
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 1. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji przetargowej o opis projektu oświetlenia terenu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 24.09.2020 r. w załączeniu Zamawiający przekazuje opis 
projektu oświetlenia. 

ZESTAW PYTAŃ NR 4 
Pytanie nr 1:  
Brak określenia marki betonu na ławy betonowe ? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Na ławy betonowe wystarczy zastosować beton ze zwykłej mieszanki betonowej opisanej w dokumentacji 
projektowej tj. klasy C12/15. 

Pytanie nr 2 
Czy beton na komory i zbiornik na wodę powinien być wykonany z betonu C25/30 W8 ? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Beton na komory i zbiornik powinien mieć minimalne parametry: klasa C 30/37, wodoszczelność W 8, 
mrozoodporność F 150 i nasiąkliwość do ≤ 5,0%. 
 

Pytanie nr 3 
W przedmiarach przyjęto ilość podsypki 1:4 cementowej 4 cm natomiast projekt wskazuje na rysunkach  
gr. 8 cm, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm jest już ujęta w normie pozycji kosztorysowej dotyczącej 
układania nawierzchni z płyt kamiennych. W związku z powyższym wystarczyło dodać dodatkowe 4 cm 
podsypki, w odrębnej pozycji kosztorysowej, aby łącznie uzyskać gr. 8 cm podsypki. Nie ma potrzeby 
dopisywania innej, dodatkowej pozycji kosztorysowej. 
 
Pytanie nr 4 
Brak wymiarów siedzisk granitowych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający uzupełnił wymiary siedziska kamiennego na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-04_1 
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Pytanie nr 5 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji w zakresie oświetlenia terenu o: Opis 
techniczny, schemat zasilania, projekt zagospodarowania terenu w zakresie Elektryki, karty katalogowe 
opraw oświetleniowych i słupów parkowych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia. 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 7 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o wskazanie grubości granitu obudowy skrzynki elektrycznej / na rys AD-04 brak informacji/. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający uzupełnił wymiary dotyczące obudowy skrzynki elektrycznej na załączonym do odpowiedzi 
rysunku AD-04 rev01. 
 

Pytanie nr 2 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane siedziska kamienne 8 szt wraz z informacją z jakiego 
materiału mają być wykonane. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być siedziska 
kamienne na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-04_1 

Pytanie nr 3 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy z płyty upamiętniającej grubość płyty 
sposób obrobienia z rys AD 01 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonana powinna być płyta 
upamiętniająca na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 4 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy murka granitowego niskiego 8,4m brak 
szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być murki 
granitowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 5 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy murka granitowego wysokiego 2,5 m brak 
szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być murki 
granitowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 6 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy podestu granitowego brak szczegółowego 
rysunku, sposobu obrobienia kamienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonany powin być podest 
granitowy na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 7  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy słupa ogrodzenia obozowego 3 szt brak 
szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający uzupełnił  informacje dotyczące przeniesienia istniejących słupów ogrodzenia obozowego na 
załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 8  
Z jakiego materiału mają być wykonane słupy obozowe beton czy słupy granitowe ? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający uzupełnił  informacje dotyczące przeniesienia istniejących słupów ogrodzenia obozowego na 
załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 9  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy płyty upamiętniającej granitowej brak 
szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinna być płyta 
upamiętniająca na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 10 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zwymiarowane elementy granitowej fontanny kaskadowej brak 
szczegółowego rysunku, sposobu obrobienia kamienia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być fontanny 
kaskadowe na załączonym do odpowiedzi rysunku AD-01rev01. 

Pytanie nr 11  
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej opraw oświetleniowych. Przedstawione w projekcie 
karty nie posiadają parametrów takich jak moc barwa światła oraz wymiary wskazane parametry są 
niezbędne do prawidłowej wyceny. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 11 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia. 

Pytanie nr 12 
Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 15.10.2020 r., zamieszczona dokumentacja jest 
obarczona dużymi brakami, a po udzielonych odpowiedziach Wykonawcy będą potrzebować czasu na 
pozyskanie wycen autorskich rozwiązań elementów granitowych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12 
W myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, na dzień: 

- termin składania ofert:          29.10.2020 r. do godz. 10.50, 
 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 9 

 

Pytanie nr 1:  
W projekcie i w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać: (...) budowę fontanny kaskadowej wraz  
z niezbędnymi zbiornikami wody (...) W przedmiarach dołączonych do dokumentacji przetargowej, zakres 
budowy fontanny obejmuje wykonanie komór bez ich wyposażenia w niezbędny osprzęt sterujący pracą 
fontanny. W związku z powyższym, czy Zamawiający we własnym zakresie będzie wyposażał komory  
w sprzęt sterujący? Czy wyposażenie to ma zostać skalkulowane przez Wykonawcę? Jeśli wyposażenie  
w osprzęt sterujący ma zostać wycenione i wykonane przez Wykonawcę, z uwagi na konieczność dołączenia 
kosztorysów do oferty, prosimy o dołączenie odpowiednich przedmiarów z w/w zakresem, tak aby 
umożliwić Wykonawcom skalkulowanie oferty w sposób właściwy i porównywalny ze sobą. 
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Odpowiedź na pytanie nr 1 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii 
fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót. 

ZESTAW PYTAŃ NR 10 
 

Pytanie nr 1:  
Z uwagi na brak w dokumentacji przetargowej projektu oświetlenia terenu prosimy o jego uzupełnienie. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis projektu oświetlenia. 
 

Pytanie nr 2:  
Proszę o podanie parametrów oprawy parkowej (moc oprawy, wysokość, materiał z jakiego ma być 
wykonana itp.) 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Parametry oprawy parkowej zostały określone w załączonym do niniejszego pisma opisie projektu 
oświetlenia. 

ZESTAW PYTAŃ NR 12 
Pytanie nr 1:  
Projekt budowlany zakłada budowę kaskady fontanny terenowej wraz z wykonaniem przyłącza wodnego i 
kanalizacyjnego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o ta pozycję oraz o pozycję związaną z technologią 
fontanny. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający załączył dodatkowy kosztorys ślepy pn.: „Technologia fontanny – 
ŚLEPY”. Ponadto Zamawiający zastąpił wcześniej publikowany kosztorys ślepy pn.: „Woda i kanalizacja 
deszczowa”, nowym kosztorysem dotyczącym instalacji sanitarnych pn.: „Instalacje sanitarne 2020 – 
ŚLEPY”, który staje się  aktualnym załącznikiem do SIWZ. 

Pytanie nr 2:  
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN: z dnia 10.06.2020 r. zakłada: Przeniesienie istniejącej stacji 
transformatorowej z punktu centralnego placu na jego skraj, w pobliżu istniejącego muru na sąsiadującej 
działce – ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku przeniesienie obiektu jest nieuzasadnione 
ekonomicznie. Zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci firmą Tauron należy budynek wymienić na nowy,  
o takich samych gabarytach i takiej samej funkcji. Ze względów estetycznych i w porozumieniu  
z konserwatorem zabytków zdecydowano o zmianie kształtu dachu – dwuspadowy, stromy dach zostanie 
zastąpiony dachem płaskim; pozostałe elementy budynku bez zmian. Kolorystyka obiektu zostanie 
dostosowana do najbliższego otoczenia, tak aby obiekt był jak najmniej widoczny. Zastosowano kolor szary 
zgodnie z dokumentacja rysunkową. Ponieważ rozliczenie ma charakter kosztorysowy powykonawczy, 
proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o w/w pozycje. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Szczegółowy opis i kosztorys ślepy dotyczący budowy nowej stacji trafo jest dołączony do SIWZ. Nie ma  
w nim mowy o przeniesieniu istniejącego budynku stacji w nowa lokalizacje a budowę nowej, kontenerowej 
stacji. Prosimy uważnie zapoznać się z zakresem opisanym w projekcie i kosztorysie ślepym. 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 15 
Pytanie nr 1:  
W dokumentacji projektowej znajduje się projekt fontanny natomiast brakuje przedmiaru (kosztorysu 
ślepego) dotyczącego fontanny. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie fontanny? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii 
fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót.                                                                                                                             
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ZESTAW PYTAŃ NR 18 
Pytanie nr 1:  
Według Załącznika nr 6 do SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia", w cz. II umieszczono podpunkt: "Budowę 
kaskadowej fontanny terenowej wraz z podświetleniem i infrastrukturą niezbędną dla funkcjonowania  
i eksploatacji fontanny: podziemnej pompowni i maszynowni oraz przyłączem wodnym i kanalizacyjnym." 
Opublikowane kosztorysy ślepe nie zawierają robót technologii fontanny. Prosimy o udostępnienie 
przedmiarów. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przedstawia kosztorys ślepy dotyczący technologii 
fontannowej. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót. 

Wobec powyższego działając w myśl art. 38 ust 6 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, na dzień: 

- termin składania ofert:          29.10.2020 r. do godz. 10:50, 
- termin wniesienia wadium:   29.10.2020 r. do godz. 10:50, 
- termin otwarcia ofert:            29.10.2020 r. godz. 11:00. 

 
Ponadto korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż; 
 
1. zmianie ulegają zapisy pkt. 19 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
nie później niż do dnia 29.10.2020 r., do godz. 10:50”. 
 

2. zmianie ulegają zapisy pkt. 20 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 304A Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 
 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Rysunek AD-04_1 

2. Rysunek AD-04 rev01 

3. Rysunek AD-01rev01. 
4. Opis projektu oświetlenia 
5. Kosztorys ślepy pn. Instalacje sanitarne 2020 – ŚLEPY” w wersji pdf. i ATH 
6. Kosztorys ślepy pn. „Technologia fontanny - ŚLEPY” w wersji pdf.  i ATH 
 

Rozdzielnik:                      
Strona postępowania na Platformie zakupowej  
 

Kopia: 
BZP a/a 
 


		2020-10-15T10:28:06+0200




