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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 5, 6, 8, 14, 16 oraz 17”). 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 5 
Pytanie nr 1:  
W kosztorysach i przedmiarach przyjęto wersję trawy z rolki natomiast w opisie PB zmian 10_06_2020 
znajduje się opis : Rozplantowaną na terenach zielonych i skarpach warstwę humusu wbudowanego należy 
obsiać mieszanką traw w ilości 0,45kg/m2. Zawałować. Zapewnić wstępną pielęgnację, prosimy 
Zamawiającego, o wyjaśnienie, którą wersję należy przyjąć. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Należy wycenić zakres robót wskazany w Kosztorysie ślepym załączonym do SIWZ tj. trawę z rolki. 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 6 

Pytanie nr 1:  
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z uwagi na obecna pandemie COVID -19. Liczba zakażeń  
w Polsce jest na tyle wysoka ze wpływa to na niedyspozycje wielu producentów, dostawców, ograniczenia 
w godzinach pracy co wprost przekłada się na utrudnienia w uzyskaniu wycen od dostawców, producentów 
i podwykonawcach w obecnym terminie składania ofert. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert  
o tydzień co przyniesie dobre rezultaty dla zamawiającego albowiem nie przyczyni się do wydłużenia 
terminu realizacji który jest odległy a wpłynie na możliwość rzetelnej wyceny przez oferentów oraz 
konkurencyjność ofert. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający pismem z dnia 30.09.2020 r. zmienił termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia 
wadium na dzień 19.10.2020 r. 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 8 
Pytanie nr 1:  
Prosimy o informacje jaką stawkę VAT Zamawiający przewidział dla zakresu zieleni, 8 % czy 23% dla całego 
zadania ? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Należy przyjąć stawkę VAT 23 % dla całości zadania. 
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ZESTAW PYTAŃ NR 14 
 

Pytanie nr 1:  
"Projekcie budowlano-wykonawczym technologii uzdatniania wody fontannowej" zaprojektowano 
uszczelnienia rurociągów przechodzących przez żelbetowe ściany pomieszczenia technicznego i niecki jako 
typ GP-SR. Jest to uszczelnienie zakładane w otworze wywierconym w wykonanej ścianie. Czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość stosowania innych uszczelnień zakładanych w wywierconych otworach, np. łańcuchy 
uszczelniające ŁU? Oba produkty pochodzą od tego samego producenta. Czy można stosować uszczelnienia 
(np. kołnierze murowe) zakładane na rurę osadzoną w siatce zbrojenia, przed wylaniem betonu? Takie 
rozwiązanie jest powszechnie stosowane i zapewnia dokładne przyleganie betonu do rury. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Należy wycenić technologię uszczelnienia wskazaną w projekcie. 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 16 

 
Pytanie nr 1:  
Co Zamawiający szczegółowo rozumie przez sformułowanie” .... konserwacja, serwis........” - jaki zakres 
obowiązków w obrębie tego zapisu powinni wycenić wykonawcy? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zakres czynności niezbędnych do ujęcia w kosztach własnych został sformułowany w następującej formie: 
„Koszt konserwacji, serwisowania zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających 
podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej 
gwarancji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym”. Zdaniem 
Zamawiającego jest to wystarczająco szczegółowy, jasny przekaz. Nie jesteśmy w stanie na tym etapie 
przewidzieć treści kart technicznych ani instrukcji użytkowania zabudowanych urządzeń czy elementów 
wyposażenia gdyż jest to ustalane przez producenta. 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 17 
Pytanie nr 1:  
Wnioskujemy o wyłączenie fontanny z okresu gwarancji, ponieważ na technologie fontanny producenci 
udzielają maksymalnie 36 miesięcy gwarancji, zaś Zamawiający oczekuje gwarancji wyższej niż udzielają 
producenci. Ponadto fontanna i jej technologia wymaga od Zamawiającego bieżącej konserwacji, 
stosowania odpowiednich preparatów, właściwego utrzymania jako specjalistyczny obiekt, zatem tym 
bardziej przy tak specyficznym utrzymaniu fontanny i jej technologii ze strony Zamawiającego nie możliwym 
jest udzielenie tak długiego okresu gwarancji, albowiem działanie systemu zależy przede wszystkim od jego 
utrzymania przez Zamawiającego i niemożliwym jest aby czynności te wykonywał wykonawca, gdyż budżet 
konieczny na utrzymanie fontanny nie byłby współmierny z budżetem jaki Zamawiający przewidział na to 
zadanie, a byłby praktycznie dwukrotnie wyższy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie pozostają bez zmian 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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