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Jastrzębie-Zdrój, dn.23.10.2020 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 3, 11,13 oraz 19”). 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 3 
Pytanie nr 1:  
Czy kanalizacja sanitarna nie wspomniana w opisie zamówienia w SIWZ wchodzi w zakres zadania ? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Tak, kanalizacja sanitarna jest objęta przedmiotem zamówienia. W załączeniu do udzielonych odpowiedzi  

opublikowanych w dniu 15.10.2020 r. Zamawiający dołączył kosztorys ślepy pn. „Instalacje sanitarne 2020 - 

ŚLEPY” obejmujący m.in. kanalizację sanitarną. Prosimy wycenić przedstawiony w nim zakres robót. 

Pytanie nr 2 

Brak specyfikacji do nasadzenia 40 drzew ?  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń 40 sztuk drzew, a jedynie 7 sztuk, które zostały ujęte  

i opisane (gatunki drzew) w kosztorysie ślepym dotyczącym wycinki i nasadzeń drzew do nasadzenia. 

Zbędną pozycję kosztorysową z kosztorysu ślepego budowlanego usunięto – w załączeniu do niniejszych 

odpowiedzi przedstawiamy nowy kosztorys ślepy budowlany. 

 

Pytanie nr 3 

Wizualizacje pokazują większą ilość siedzisk granitowych oraz elementy jako ławo-stoliki granitowe  

z bloków, czy wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, to prosimy Zamawiającego o uzupełnienie ? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Po konsultacjach z Projektantem Zamawiający informuje, iż wszystkie bloki kamienne na placu należy 
wykonać jako granitowe, polerowane, wykończenie narożników fazą 1-1,5cm.  
Wymiary i ilości poszczególnych bloków: 

Blok 90x60cm wys. 45 cm – 33 sztuki 
Blok 45x60cm wys. 45 cm – 7 sztuk 
Blok 90x60cm wys. 35 cm – 9 sztuk 
Blok 90x60cm wys. 17,5 cm – 7 sztuk 

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi przesyłamy skan z zaznaczonymi siedziskami w różnych wymiarach 
(każde w innym kolorze – dla poprawienia czytelności) i poprawiony rysunek nr D-2 oraz nowy kosztorys 
ślepy budowlany.  
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Pytanie nr 4 

W P.W. w rysunkach detali widnieją 2 rodzaje obramowań krawężnik granitowy i obrzeże granitowe nie 

ujęte w przedmiarach, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zostały zastąpione w przedmiarze na 

obrzeża z kostki 15x15 cm, równocześnie w specyfikacjach technicznych występują obrzeża i krawężniki 

równocześnie i granitowe i betonowe, natomiast opis z P.B: Drogi, place i parkingi ograniczono 

krawężnikami granitowymi 15x30cm na ławie betonowej 30x15cm z betonu C12/15 z oporem 15x15cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków, Zamawiający zrezygnował na etapie przygotowania 

procedury przetargowej z obrzeży betonowych i granitowych, pozostawiając jedynie krawężniki granitowe  

i obramowania z łupanej, obrobionej kostki granitowej 15x15 cm, dlatego też obrzeża nie znalazły się  

w pozycjach kosztorysowych. Aktualnie, zmianie ulega również kształt okrawędziowania drogi dojazdowej 

do Domu Zdrojowego – zamiast krawężnika (o przekroju częściowo trapezowym) 15 x 30 cm należy wycenić 

opornik granitowy, płomieniowany (o przekroju prostokątnym) o wymiarach 15 x 30 cm. Zmiana ta oraz 

błąd polegający na przyjęciu za małej objętości ławy betonowej poprawiono w dołączonym do niniejszych 

odpowiedzi nowym kosztorysie ślepym budowlanym. Dołączono również poprawiony rysunek nr D-2. 

Należy wycenić materiały i ilości wszystkich obramowań wskazane w kosztorysie ślepym. 

 

Pytanie nr 5 

Brak ujętej technologii fontanny w przedmiarach, czy wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, to prosimy 

Zamawiającego o uzupełnienie ? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

W załączeniu do wcześniejszych odpowiedzi z dnia 15.10.2020 r. Zamawiający załączył dodatkowy kosztorys 

dotyczący technologii fontanny. 

Pytanie nr 6 

Przez jaki czas powinny być pielęgnowane drzewa i trawa z rolki brak ujętej w przedmiarach, czy wchodzi  

w zakres zadania, jeżeli tak, to prosimy Zamawiającego o uzupełnienie ? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Pielęgnacja nasadzonych w ramach zadania drzew i nawierzchni zielonych powinna być prowadzona przez  

okres udzielonej na całość zadania gwarancji. W ramach bieżącego utrzymania Zarządca parku będzie 

wykonywał jedynie koszenie trawy. 

Pytanie nr 7 

Czy wykonanie ścieku przy odwodnieniu powinno być wykonane z kostki granitowej 8x8x8 cm ciętej z płyt 

czy surowo łupanej ? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Wszystkie obramowania nie związane z drogą dojazdową do Domu Zdrojowego, a więc te przy 

odwodnieniu Placu reprezentacyjnego, powinny być wykonane analogicznie jak pozostałe obramowania  

w Parku Zdrojowym tj. z obrobionej wstępnie, granitowej kostki łupanej 15 x 15 cm (zamiast błędnie 

wskazanej w projekcie dołączonym do SIWZ kostki 8 x 8 cm). W przypadku odwodnienia liniowego na Placu 

reprezentacyjnym, obramowanie to będzie montowane za szczelinowym odwodnieniem w taki sposób, aby 

część pozioma tego odwodnienia była instalowana pod nawierzchnią z ciętych płyt granitowych 

(identycznie jak na istniejącym obok Palcu głównym z fontanną). Odwodnienie szczelinowe będzie w ten 

sposób stanowiło krawędź płyt ciętych a za nim występować będzie rząd kostki łupanej. Do niniejszych 

odpowiedzi przesyłamy poprawiony rysunek detali  nr D-2 oraz nowy kosztorys ślepy budowlany. 
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Pytanie nr 8 

Opis P.B. zawiera nawierzchnię z płyt granitowych zamiałować miałem kamiennym 0/2 i zagęścić brak w 

przedmiarach prosimy o uzupełnienie? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zasypka szczelin (tzw. zamiałowanie) płyt granitowych powinno być ujęte w pozycji kosztorysowej 

dotyczącej układania nawierzchni – analogicznie jak zasypka piaskowa czy cementowo-piaskowa występuje 

w normach układania nawierzchni z kostki betonowej itp. nawierzchni utwardzonych. Nie ma potrzeby 

dopisywania odrębnej pozycji kosztorysowej. 

ZESTWA PYTAŃ NR 11 
Pytanie nr 1:  
Po analizie kosztorysu ślepego (przedmiaru robót) budowlanego i projektu zwracamy się z prośbą  

o skorygowanie przedmiaru robót w niżej wyszczególnionych pozycjach:  

1) W dziale roboty rozbiórkowe (dział 1) brak rozbiórki, wywozu i utylizacji nawierzchni istniejącej drogi  

z trylinki oraz krawężników drogowych.  

2) W dziale nr 2 (Nawierzchnia płyty z granitu) pozycje 5 i 6 zakładają korytowanie na głębokość 70 cm 

natomiast ilość do wywozu w pozycji nr 7 podano 10 cm.  

3) W pozycji nr 22 (Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu na składowisko Wykonawcy) ilość ziemi do wykopu 

i wywozu jest niższa niż przewidziana w pozycjach nr 20 i 21.  

4) W pozycji nr 24 opis zakłada zakup humusu, którego nie ma w pozycji „Materiały” 

5) W pozycji nr 26 nie podano jaki gatunek drzew lub krzewów należy posadzić. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Ad.1 W ofercie należy ująć następujące rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją : 

- rozbiórka placu z kostki betonowej przy pomniku – 59m2 

- rozbiórka drogi z trylinki – 1034m2 

- rozbiórka betonowych schodów na skarpie – 6m2 

- rozbiórka chodnika przy stacji trafo – 34m2 

Ad.2 Obmiar w pozycji nr 7 przyjęto pomyłkowo - powinno być 3537,36 m2x0,70=2476,15 m3 

Ad.3  Obmiar pozycji nr 22 jest prawidłowy, natomiast wykreśleniu podlega pozycja nr 21. 

Ad.4  W poz. tej należy wycenić zakup i dostawę humusu. 

Ad.5 Drzew, o których mowa w poz. nr 26 nie będzie – tą pozycję należy wykreślić. 

Wszystkie w/w zmiany zostały uwzględnione w dołączonym do niniejszych odpowiedzi nowym  

kosztorysie ślepym budowlanym.  

ZESTAW PYTAŃ NR 13 
Pytanie nr 1:  
W pozycji nr 7 przedmiaru budowlanego należy wywieźć tylko 353,74 m3, natomiast całkowita ilość ziemi                               

z korytowania z pozycji nr 5 i 6 to 2.476,15 m3. Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej w poz. 7 na 

rzeczywistą ilość wykop[ów tj. 2.476,15 m3. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Obmiar ziemi do wywiezienia i zutylizowania powinien dotyczyć 2.476,15 m3. W załączeniu do niniejszych 

odpowiedzi przesyłamy nowy kosztorys ślepy budowalny. 
 

Pytanie nr 2 

W celu wykonania rzetelnej wyceny prosimy o udostępnienie brakujących przekrojów konstrukcyjnych 

drogowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Wszystkie niezbędne przekroje wskazane są na rysunkach D-2 i D-3 dołączonych do SIWZ. Do niniejszych 

odpowiedzi dołączono poprawiony rys. nr D-2. 
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Pytanie nr 3 

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej warstwa podsypki cementowo-piaskowej pod projektowaną 

nawierzchnią placu utwardzonego ma mieć grubość 8 cm, natomiast w pozycjach nr 15,16 (przedmiar 

budowlany) łączna grubość podsypki to 4 cm. W związku z tym prosimy o korektę w pozycji nr 16, tj. 

wpisanie krotności 5. 

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 

W pozycjach 18 i 19 przedmiaru budowlanego należy wycenić obramowanie z kostki granitowej 15x15cm  

w ilości 70,44m2, natomiast na rysunkach nie zaznaczona nigdzie takiego obramowania. W celu 

przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o plan zagospodarowania terenu 

wraz z naniesionymi na niego miejscami, gdzie ma być montowane obramowanie z kostki. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Wszystkie niezbędne dane przedstawiono na rysunku D-1 oraz skanie, dołączonym do niniejszych 

odpowiedzi, gdzie pokazano gdzie należy umieścić kostkę a gdzie krawężnik wystający lub zatopiony. 

Analizować je należy łącznie z poprawionym rys. nr D-2, dołączonym do niniejszych odpowiedzi. Prosimy 

wycenić ilości wskazane w poprawionym kosztorysie ślepym budowlanym załączonym do niniejszego 

pisma. 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej (str.12): Drogi,  place  i  parkingi    ograniczono  

krawężnikami  granitowymi  15x30cm  na  ławie betonowej 30x15cm z betonu C12/15 z oporem 15x15cm. 

W przedmiarze budowlanym brak jest pozycji dotyczącej montażu krawężników granitowych 15x30cm. 

Prosimy więc o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków, Zamawiający zrezygnował na etapie przygotowania 

procedury przetargowej z obrzeży betonowych i granitowych, pozostawiając jedynie krawężniki granitowe i 

obramowania z łupanej, obrobionej kostki granitowej 15x15 cm, dlatego też obrzeża nie znalazły się w 

pozycjach kosztorysowych. Brak krawężników jest uchybieniem ale aktualnie, zmianie ulega również kształt 

okrawędziowania drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego – zamiast krawężnika (o przekroju częściowo 

trapezowym) 15 x 30 cm należy wycenić opornik granitowy, płomieniowany (o przekroju prostokątnym) o 

wymiarach 15 x 30 cm. Zmiana ta oraz błąd polegający na przyjęciu za małej objętości ławy betonowej 

poprawiono w dołączonym do niniejszych odpowiedzi nowym kosztorysie ślepym budowlanym. Dołączono 

również poprawiony rysunek nr D-2.  

Prawidłowe obmiary powinny wynosić: 

- opornik granitowy, płomieniowany szer. 15 cm, wys. 30 cm,  

   wystający ok. 6 cm powyżej pow. jezdnej                                    -    435,0 m 

- opornik granitowy, płomieniowany szer. 15 cm, wys. 30 cm, 

  wyrównany do poziomu nawierzchni     -    122,7 m 

- kostka granitowa 15 x,15 cm,  

  przy odwodnieniu szczelinowym     -      81,23 m 

Należy wycenić materiały i ilości wszystkich obramowań wskazanych w nowym kosztorysie ślepym 

budowlanym. 
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Pytanie nr 6 

Zgodnie z przedmiarem budowlanym warstwy konstrukcyjne należy tylko wykonać pod placami  

o powierzchni 3537m2, natomiast pod ciekami wodnymi i pozostałymi nawierzchniami o różnej grubości 

warstw konstrukcyjnych nie ma, jest warstwa betonu o grubości 40cm. Czy Zamawiający potwierdza ,że pod 

tymi powierzchniami należy ułożyć warstwę z betonu grubości 40cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Tak. 

 

Pytanie nr 7  

Ze względu na brak takiej informacji w dokumentacji projektowej, prosimy o podanie dokładnych 
wymiarów, jakie powinny posiadać siedziska kamienne w ilości 8 szt. 
Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający uzupełnił wymiary oraz dane dotyczące materiału z jakiego wykonane powinny być siedziska 

kamienne na załączonym do opublikowanych odpowiedzi z dnia  15.09.2020 r.  rysunku  nr AD-04_1 

Pytanie nr 8  

Oprócz siedzisk z bloków kamiennych w ilości 8 szt. Na planie PZT są także 24 szt. Innych bloków 

kamiennych. W przedmiarze budowlanym nie ma pozycji dla takich elementów. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru o taką pozycję. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3 z zestawu nr 3. 
 
Pytanie nr 9  

Ilości betonowania i deskowania ujęte w pozycjach działu 8 (przedmiar budowlany) nie obejmują ilości 

związanych z wykonaniem nadbudowy komory od stropu komory do poziomu terenu (ujęto tylko ściany 

komory oraz płytę denną oraz strop). Prosimy o uzupełnienie ilości w pozycjach działu 8. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Pytanie nie do końca zrozumiane. Projekt nie przewiduje żadnej  nadbudowy. 

 

Pytanie nr 10 

Jakiej studzienki rewizyjnej dotyczy dział 9 przedmiaru budowlanego? Pytanie wynika z braku informacji na 

jej temat w dokumentacji projektowej. Prosimy więc o uzupełnienie materiałów projektowych na jej temat. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Przewiduje się konieczność wykonania 4 szt. (dla każdej fontanny po jednej) studzienek pokazanych na 

rysunkach zagospodarowania oraz AD-01.   
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Pytanie nr 11  

W opisie dla sieci w pkt.5.3 napisano: „Na terenie zakładu zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kręgów 

betonowych Ø1,2 m”,  a dalej jest zdanie  „Studnie  kanalizacyjne  z  kręgów  żelbetowych  Ø  1,2  m,  

zabezpieczyć  antykorozyjnie  przez pomalowanie na zewnątrz abizolem R i P.” W związku z tą 

rozbieżnością, prosimy o odpowiedź, czy studnie mają być z kręgów żelbetowych, czy betonowych ? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Obydwa rozwiązania są dopuszczalne. Podstawowym warunkiem dopuszczenia do zastosowania na 

przedmiotowej inwestycji jest parametr szczelności betonu: min.  W8. W związku z tym nie ma potrzeby 

izolowania ścian studni.  

Pytanie nr 12 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowiązek wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy/com i podania 

przez Wykonawcę nazw firm podwykonawczych, uzależniony jest od "zamiaru" i świadczy wyłącznie  

o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Zatem jeśli Wykonawca potrafi na etapie składania ofert 

wskazać jednoznacznie zakres robót, który zamierza podzlecić do wykonania podwykonawcom, powinien to 

zrobić. Jeśli jednocześnie nie dokonał wyboru konkretnych podwykonawców do wykonania wskazanych 

zakresów, nie ma obowiązku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. Ponadto, zamiar ten nie jest 

niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać, tj. zawsze może 

wykonać zamówienie samodzielnie mimo, iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferując potencjału 

podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili 

składania oferty nie przesądza o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Powyższe, 

koresponduje z treścią art. 36b ust. la ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach KIO                               

z dn. 13.02.2017 r" sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017 r., sygnatura akt 234/17.                          

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawcy na etapie składania 

ofert nie są znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiązku podania pełnych nazw firm 

podwykonawczych (chodzi oczywiście o sytuację, w której Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu 

trzeciego do spełnienia warunków udziału w postępowaniu).  

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Na etapie składania ofert Wykonawca podaje nazwy tych podwykonawców których zna. 
 

Pytanie nr 13  
Ze względu na przedłużający się okres oczekiwania na wyceny poddostawców materiałów oraz 
podwykonawców usług, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o dwa tygodnie tzn. 
do dnia  19 października 2020 roku.  
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 06.11.2020 r. pismem z dnia 22.10.2020 r. 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 19 

Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr 16 w piśmie BZP.271.71.2020 proszę o wyjaśnienie czy 
"konserwacja, serwis" fontanny to bieżące czynności wykonywane 1-2 razy w tyg. (np. czyszczenie koszy 
wstępnych przed pompami, płukanie filtra, uzupełnianie preparatów chemicznych)? Czy może są to 
przeglądy 1 raz w roku, w trakcie których Wykonawca sprawdza stan urządzeń, dokonuje drobnych regulacji 
systemu i potwierdza, że urządzenia są użytkowane prawidłowo lub wskazuje nieprawidłowości? 
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Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi pod pojęciem "konserwacja i serwis" Zamawiający rozumie te 

działania, które wynikają z karty technicznej urządzenia lub warunków instrukcji użytkowania. Nie jest rolą 

Zamawiającego ingerowanie w treść w/w dokumentów a tym samym określanie na aktualnym etapie 

częstotliwości i zakresu niezbędnych czynności. 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
 

 
   Barbara Chodakowska 
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1.NOWY kosztorys ślepy budowlany w wersji pdf. i AHT 
2.Poprawiony rysunek D-2 rev B 
3.Skan  

 
Rozdzielnik:                       
Strona postępowania na Platformie zakupowej  
 
Kopia: 
BZP a/a 

 

mailto:bzp@um.jastrzebie.pl

		2020-10-23T10:35:08+0200




