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Radlin, dnia 4 maja 2022 r.
         

             ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym
bez negocjacji,   na podstawie art.  275 pkt  1  ustawy z dnia  11 września 2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2021 z późn.zm.) na realizację zamówienia
pn: Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich Etap I - Park
Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Pomnika
Ofiar Szybu Reden w Radlinie.

Zgodnie z art. 284 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie
nr 1: 

Treść pytania: W dokumentacji projektowej w dziale dotyczącym zieleni podano w tabeli 
gatunki roślin, które należy wykonać natomiast brak ilości nasadzeń ? Prosimy 
o udostępnienie w formie tabeli ilości nasadzeń, które należy wycenić? 

Odpowiedź: W  odpowiedzi  Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej
platformazakupowa.pl/pn/radlin  prowadzonego  postępowania plik  A.
Nasadzenia etap I i etap II

Uwaga: Należy wycenić rośliny z etapu I.

Pytanie
nr 2: 

Treść pytania: W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać nasypy pod projektowane
elementy zagospodarowania (siedziska na skarpie i torze wrotkarskim, droga 
techniczna dojazdowa do budynku toalet, ścieżka pieszo-rowerowa) w 
przedmiarze robót mowa jest o zakupie i 
dowozie brakującej ziemi. Prosimy o doprecyzowanie czy na pewno chodzi o 
ziemię czy inny materiał nadających się do zagęszczenia tj.: kruszony beton 
czy pospółka lub piasek aby osiągnąć odpowiedni stopień zagęszczenia? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie gruntów kamienistych, żwirowych, piaszczystych.

Pytanie
nr 3: 

Treść pytania: W pozycji 373 przedmiaru mowa o obrzeżach nawierzchni z kratki trawnikowej 
(geokraty). Prosimy o informację czy chodzi o geokratę czy raczej o obrzeża z 
tworzywa sztucznego (typu geoboard)? 

Odpowiedź: Należy zastosować obrzeża z tworzyw sztucznych typu geoboard - zgodnie z
opisem technicznym i specyfikacją techniczną. 

Pytanie
nr 4: 

Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju kostki betonowe mają być 
zastosowane w ramach przedmiotowej inwestycji ponieważ są różne zapisy w 
przedmiarach robót i planie zagospodarowania terenu? Ewentualnie czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki 
betonowej typu prostokąt lub behaton bezfazowej? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej typu prostokąt, pod warunkiem, 
że będzie ona bezfazowa. 

Pytanie
nr 5: 

Treść pytania: W projekcie budowlanym jest zapis, że należy zastosować słupy stylowe koloru
czarnego, natomiast w projekcie wykonawczym słupy aluminiowe koloru 
szarego. Prosimy o wyjaśnienie jakie słupy należy przyjąć do wyceny. Jeżeli 
słupy stylowe prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być 
wykonane oraz czy należy zastosować 
konkretny wzór. Jeżeli słupy aluminiowe prosimy o podanie pełnych danych 
technicznych słupów (podano tylko wysokość). 
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Odpowiedź: Należy stosować słupy aluminiowe inox. Oprawa np. ISKRA LED 24 27W 
5000k 4800lm wysięgnik WR2/1 i słup SAL 60G 4m lub równoważna w 
zakresie podanym do parametrów oprawy przykładowej.

Pytanie
nr 6: 

Treść pytania: W projekcie budowlanym jest zapis, że należy zastosować oprawy stylowe 
montowane na słupie, natomiast w projekcie wykonawczym oprawy LED. 
Prosimy o wyjaśnienie jakie oprawy należy przyjąć do wyceny oraz o podanie 
pełnych danych opraw (podano tylko moc 
oraz temperaturę barwową światła) oraz karty przykładowej karty katalogowej 
opraw jakie należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: Należy  zastosować  oprawy ISKRA LED 24 27W 5000k 4800lm  wysięgnik
WR2/1  i  słup  SAL  60G  4m  lub  równoważna  w  zakresie  podanym  do
parametrów oprawy przykładowej.

Pytanie
nr 7:

Treść pytania: W projekcie wykonawczym w pkt. Obwód S2.3 jest zapis, że należy 
zastosować 3szt. opraw dekoracyjnych LED (wg opracowania 
architektonicznego). W projekcie branży architektura brak jest zapisu na temat 
tych opraw. Prosimy o doprecyzowanie jakie oprawy należy przyjąć do wyceny.
Brak również pozycji dotyczącej tych opraw w załączonych przedmiarach. 
Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Specyfikacja dla opraw dekoracyjnych LED: 
- Lampa świecąca w kształcie kuli S2.3/10,  S2.3/11,  S2.3/12.
- Wykonana z satynowanego polietylenu, stabilizowanego przeciw promieniom 
UV (filtr UV10), odporny na zabrudzenia, deszcz, śnieg oraz niskie i wysokie 
temperatury. 
- Powierzchnia bez porów 
- należy zastosować 3 kule o różnych średnicach: od 40 do 80 cm 
- montaż do podłoża betonowego (fundamentu) 
- kolor światła: biały ciepły: E27, Ra>80, 9W, ok. 800lm, 3000K 
- mrozoodporny i wodoodporny IP65.

Pytanie
nr 8:

Treść pytania: Zgodnie z załączonymi Warunkami Przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron, 
dotyczącymi zasilania kina letniego instalacja elektryczna będzie posiadała 1-
faz. licznik energii elektrycznej z zabezpieczeniem 16A. Wg schematu 
przedstawionym na rys.EW-6 
przedstawiono dwa różne kable: YKY 4x6mm2 oraz YKY 4x25mm2 ( w opisie 
również mowa jest o kablu YKY 4x25mm2). W naszej ocenie kabel o przekroju 
25mm2 jest znacząco przewyższony w stosunku do zabezpieczenia 
16A.Prosimy o wyjaśnienie jakie 
kable należy zastosować oraz dlaczego są to kable 3-faz. jeżeli instalacja 
zgodnie z Warunkami Technicznymi będzie 1-faz. i czy nie zaszła pomyłka w 
przekroju jeżeli ma być to kabel 4x25mm2. 

Odpowiedź: Zalecamy pozostawienie kabla YKY4x25mm - kabel 3 fazowy pozostawiono 
celowo. 

Pytanie
nr 9:

Treść pytania: Wg schematu na rys. EW-6 do zasilania budynku toalet należy przyjąć kabel 
YKY 4x6mm2, natomiast w opisie mowa jest o kablu YKY 4x25mm2. Zgodnie z
załączonymi Warunkami Przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron, 
dotyczącymi zasilania kina letniego instalacja elektryczna będzie posiadała 1-
faz. licznik energii elektrycznej, Prosimy o wyjaśnienie jaki kabel należy 
zastosować oraz dlaczego są to kable 3-faz. jeżeli instalacja będzie 1-faz. 

Odpowiedź: Zastosowano kabel YKY4x25mm - kabel 3 fazowy pozostawiono celowo.

Pytanie
nr 10:

Treść pytania: W opisie projektu wykonawczego jest pkt. dotyczący wykonania instalacji 
odgromowej na budynku toalet. Prosimy o dołączenie rysunku instalacji 
odgromowej z ilością i rozmieszczeniem przewodów odprowadzających oraz 
złącz kontrolnych oraz rzut dachu budynku z instalacją odgromową. 
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Odpowiedź:  Informacje są zawarte w opisie oraz na rysunku EW-10.

Pytanie
nr 11:

Treść pytania: Załączone Warunki Przyłączenia Do Sieci zostały wydane w roku 2019, a 
zatem straciły swoją ważność w roku 2021. Prosimy o informację czy Inwestor 
dysponuje aktualnymi Warunkami Przyłączeniowymi oraz czy zawarte w nich 
zapisy są takie same jak 
załączonych Warunkach Przyłączeniowych. 

Odpowiedź: Aneksowano Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zgodnie z 
umowami punkty 3c i 10b Warunków przyłączenia zostaną wykonane w 
terminie do 31 grudnia 2022r. Przedłożenie gotowości instalacjin obiektu 
docelowego do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 
14 dni przed 31 grudnia 2022r. S2.3/10.

Kopia: 
Urząd Miasta Radlin, OR
Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych aa.


