
	
	

Znak:	GK-V.270.3.2012	 	 	 	 	 	 owa,	dnia	30.01.2012	r.	
W	 odpowiedzi	 na	 Pa stwa	 ni ej	 wymienione	 zapytanie	 z	 dnia	 24.01.2012	 r.	

dotycz ce	 przetargu	 dla	 przedsi wzi cia	 pn.	 „Pogranicze	 pi knieje	 –	 Rekompozycja	
Parku	Dworskiego	w	I owej”			
Pytanie:	

1. W SIWZie podane s  klasyfikacje us ug dla których stawka Vat wynosi
23% oraz 8 % (us ugi ogrodnicze sadzenie drzew), w formularzu ofertowym
natomiast uwzgl dniono miejsce na jedn  stawk  VAT. Prosz  o
jednoznaczn  odpowiedz czy stosowa  jedn  stawk  Vat, je li tak, to jak ,
czy dwie? Jednocze nie zwracam uwag , e przy realizacji prac w
obiektach tego typu stosowane by y dwie stawki podatku niezale nie od
CPV us ugi.

2. Kosztorys na „Urz dzenie placu do wicze  dla doros ych” zawiera jeden
typ ogrodzenia, natomiast w dokumentacji zastosowano dwa typy
ogrodze . Czy Zamawiaj cy zrezygnowa  z ogrodzenia typu 0970A?

3. Kosztorys na „Ogrodzenie z bramami i furtkami” – w pozycji 21 s  trzy
furtki a w opisie do projektu 4 szt. Prosimy o u ci lenie ilo ci furtek.

4. Prosimy o okre lenie postumentu do wazy Chronosa w fontannie numer 2.
5. Czy ciany fontanny numer 1 musz  by  wykonane z p yt granitowych

grubo ci 42 cm co jest rozwi zaniem bardzo kapita och onnym i dodatkowo
istnieje du e prawdopodobie stwo rozszczelnienia na styku z doln  p yt ,
czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie innego materia u?

6. Czy gazony to ten sam model co wazy z betonu, i czy we wszystkich
przewidzianych projektem miejscach ma to by  kopia przedwojennego
orygina u?

7. Czy postumenty Chronos s  razem z wazami – jak na zdj ciu?
8. Dotyczy K adka nr 7 – czy ma by  zastosowany detal orientalny (jak na

rysunku) czy waza z betonu (gazon) (jak w opisie) ?
9. Balustrady betonowe s  bardzo zerodowane – czy nie s  przypadkiem w

ca ci do wymiany, czy do regeneracji, je li tak to prosz  o przedstawienie
technologii wykonania?

10.Prosz  o wyja nienie, czy podpory ukowe w czniku maj  by  takie same
jak na k adce numer 5?

Uprzejmie	wyja niam,	i :	
	
Ad.	1	

Ad. 1
Tak nale y stosowa  jedn  stawk  Vat (najwy sz ).

Ad. 2
Drugie ogrodzenie z siatki uj te jest w projekcie wybiegu dla psów.



Ad. 3
Nale y przyj  4 furtki tak jak w opisie projektu.

Ad. 4
Waza Chronos nale y postawi  na postumencie wykonanym z kamienia analogicznie
jak ciany fontanny.

Ad. 5
ciany fontanny poni ej terenu mo na wykona  jako betonowe oblicowane  od wn trza

fontanny   p yt  kamienn  . Czapa wystaj ca ponad teren ma by  wykonana z bloku
kamiennego.

Ad. 6
Modele gazonów i waz ró ni  si  gabarytami i nieznacznie form   dlatego nale y
wykona  ró ne formy do odlewów.

Ad. 7
Nie, jest to tylko postument.

Ad. 8
adka nr 7 ma by  wykonana zgodnie z rysunkiem z detalem orientalnym – lampa

Japo ska

Ad. 9
Wszystkie skorodowane elementy nale y podda  renowacji. Wymienione b  mog y
by  tylko te elementy, które nie b  nadawa y si  do remontu. Jako przyk adowy
sposób renowacji  podano w projekcie technologi  firmy Remmers. Wykonawca mo e
wykona  renowacje w innej technologii pod warunkiem , e renowacja b dzie
odpowiada  paramentom technicznym i estetycznym uzyskiwanym w wyniku
zastosowania materia ów firmy Remmers. Mo na do renowacji zastosowa  tylko pe
firmow  specjalistyczn  technologi  przeznaczon  do zabytków. Zamawiaj cy nie
dopuszcza stosowania materia ów , które nie s  przeznaczone do renowacji zabytków.
Detale odtwarzane musz  imitowa  struktur  materia u   zachowanych elementów.

Ad. 10
cznik i k adka to dwa ró ne obiekty, ka dy z nich nale y wyremontowa  zgodnie z

projektem.
	


