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Pytanie nr 1.

Prosimy o okre lenie po czyjej stronie le y zapewnienie nadzoru archeologicznego nad
pracami.  Obowi zku  tego  nie  zapisano  w  projekcie  umowy  ani  po  stronie  Wykonawcy,
ani Inwestora.

Odpowied :
Nadzór archeologiczny w ca ym okresie trwania robót  zapewnia inwestor ,  prowadzi

dzie równie  wszelkie czynno ci koordynacyjne pomi dzy wykonawc , nadzorem
archeologicznym i konserwatorskim.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z § 6 pkt 1 projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter
rycza towy  (okre la  kwot  wynagrodzenia  brutto).  Tymczasem  w  §  6  ust  4  mówi  si  o
wynagrodzeniu obmiarowym. Prosimy o okre lenie, który charakter wynagrodzenia jest

ciwy niniejszej umowie.

Pytanie nr 3.

Je eli wynagrodzenie ma mie  charakter obmiarowy – jak przedstawia si
odpowiedzialno  Zamawiaj cego za przedstawienie b dnych (zani onych) ilo ci robót w
przedmiarach? Wykonawca zgodnie z materia ami przetargowymi musi wyceni  ilo
przewidzian  kosztorysem, nawet, je li stwierdzi b d przedmiarowy.

Odpowied  na pytanie 2 i 3

Wynagrodzenie umowne o którym mowa w parag.6 pkt 1  jest okre lone w ofercie
sporz dzonej na podstawie za czonych przedmiarów robót i nie ma charakteru
rycza towego ( przy rycza cie przedmiary s  materia em pomocniczym, a oferent podaje w
ofercie jedynie ostateczn  cen  za roboty ).
Rozliczenie robót dla wszystkich bran  nast powa  b dzie kosztorysami
powykonawczymi  dla  zamówionych  pozycji  wyceny  robót  w  ofercie  ;  w  przypadku
stwierdzenia na odpowiednim etapie robót wyst pienia robót dodatkowych nowych ;
dodatkowych ale wynikaj cych z ró nic w ilo ciach; zamiennych lub zaniechanych roboty
te b  rozliczane na podstawie odr bnego zamówienia  zgodnie z zapisami umowy
podstawowej i za cznikami do SIWZ.



Pytanie nr 4.

W  §  4  pkt  2  i  3  projektu  umowy  jest  mo liwo  zmiany  terminów  w  przypadkach
okre lonych w §9 ust 1. Tymczasem § 9 ust 1 w ogóle nie ma zwi zku z przesuni ciem
terminów. Odnosi si  do tego § 10. Prosimy o korekt  projektu umowy.

Odpowied :
W umowie ostatecznej b dzie wprowadzona korekta , z odniesieniem do  paragrafu 10.

Pytanie nr 5.

W § 6 ust 1 projektu umowy okre lono wynagrodzenie brutto, a w § 6 ust 2
wynagrodzenie netto. Jak b dzie si  przedstawia a korelacja pomi dzy tymi kwotami w
przypadku  zmiany  podatku  VAT.  Czy  wówczas  obowi zuj  podstaw  do  korekty
wynagrodzenia b dzie kwota netto, czy brutto?

Odpowied :
Wynagrodzenie ma charakter umowny ; w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT  w okresie trwania umowy , zmianie ulegnie równie  kwota wynagrodzenia brutto ;
okre lenie poziomu zmiany nast powa  b dzie w takim przypadku po szczegó owej
inwentaryzacji wykonanych robót na dzie  zmiany przepisów .

Pytanie nr  6.

W § 2 projektu umowy jest zapis „niniejszy przedmiot zamówienia Wykonawca
wykonana zgodnie z za czonym do SIWZ projektem budowlano – wykonawczym oraz
za czonymi przedmiarami robót”. Jak ma post powa  Wykonawca w przypadku
stwierdzenia sprzeczno ci pomi dzy tymi dokumentami, jaka jest narzucona przez
Zamawiaj cego hierarchia dokumentów?

Odpowied :
Wykonawca b dzie zobowi zany wykonywa  roboty w pierwszej kolejno ci zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym ( i z dokonanymi  przez
projektanta w trakcie przetargu uzupe nieniami).

Pytanie nr 7.

Wykonawca ma wype ni  bez zmian kosztorysy ofertowe, nie ingeruj c w ilo ci i rodzaje
robót. W jakiej pozycji nale y zatem wyceni  roboty opisane zamówieniem, a nie
wyszczególnione w przedmiarach (np. tablice informacyjne i pami tkowe UE, obs ug
geodezyjn  itp). Pozycji tych nie mo na dopisa  do konkretnych robót jako koszty ogólne
w przypadku wynagrodzenia obmiarowego.

Odpowied :
Wycen  tablic informacyjnych i pami tkowe UE oraz  obs ug  geodezyjn  nale y zawrze
w tabeli g ównej zestawienia kosztów pod poz: 24 i 25. Obs uga geodezyjna w trakcie



budowy nale y do zadania wykonawcy  (tyczenie obiektów ; kontrola ich wyniesie  ;
pomiary obmiarowe robót itp.)

Pytanie nr 8.

Prosimy o wskazanie punktu poboru wody i pr du oraz okre lenie zasad korzystania za
media podczas budowy.

Odpowied :
Wskazanie miejsca poboru wody i energii nast pi przy przekazaniu placu budowy i z
terenu obj tego zagospodarowaniem ; media te s  eksploatowane przez ZGKiM  w I owej;
rozliczanie zu ycia na podstawie podliczników i cen obowi zuj cych w Zak adzie.

Pytanie nr  9.

Prosimy o okre lenie warto ci polisy ubezpieczeniowej, któr  ma przed  Wykonawca
zgodnie z § 12 projektu umowy.

Odpowied :
Wykonawca ma przed  polis  ubezpieczeniow  o warto ci nie mniejszej
ni  1 000 000 z  (jeden milion z otych)

Pytanie nr  10.

Prosimy  o  potwierdzenie  w  zwi zku  z  zapisem  §  13  pkt  7  projektu  umowy,  e
Zamawiaj cy wyrazi zgod  na cesj  nale no ci z tytu u umowy na rzecz banku
prowadz cego obs ug  bankow  Wykonawcy, w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego
na realizacj  inwestycji.

Odpowied :
Zamawiaj cy wyrazi zgod  na wykonanie cesji nale no ci z tytu u umowy pod
warunkiem, e w cicielem rachunku (numer rachunku ma by  ten sam, który
Wykonawca  wska e  w  umowie)   na,  który  b  przelewane  rodki  za  wykonan  prac

dzie Wykonawca. Zgoda b dzie wyra ona na pisemny wniosek Wykonawcy.

Pytanie nr  11.

W wielu ST oraz innych dokumentach przetargowych podano nazwy w asne ró nych
producentów,  co  narusza  art.7  oraz  art.  29  ust  2  Ustawy  PZP.  Prosimy  o  korekt
dokumentów przetargowych uwzgl dniaj cy wymogi art. 29 i 30 Ustawy.

Odpowied :
Projektant w projekcie zak ada okre lon  technologi  robót na bazie materia ów i
urz dze  producenta zapewniaj cych osi gni cie wymaganych parametrów ; inwestor



akceptuje zastosowanie materia ów i urz dze  ró nych producentów pod warunkiem , e
wbudowane materia y b  równowa ne pod wzgl dem charakterystyk i parametrów
technicznych.

Pytanie nr 12.

Zgodnie ze specyfikacj  STA-0 Specyfikacje ogólne pkt 1.5 prace budowlane zwi zane z
remontem obiektów budowlanych musz  by  kierowane przez osob  posiadaj  tytu
zawodowy magistra w zakresie architektury i architektury krajobrazu oraz osob
posiadaj  wykszta cenie  co najmniej rednie oraz posiadaj  co najmniej 12 miesi czn
praktyk  zawodow  przy konserwacji i piel gnacji zabytków architektury i zabytkowej
zieleni. Uregulowanie takie jest w oczywisty sposób niezgodne z Ustaw  Prawo
Budowlane, które nakazuje, by kierowanie budow  powierzy  osobie posiadaj cej
uprawnienia budowlane. Prosimy o korekt  powy szego zapisu.

Odpowied :

Wymogi dotycz ce osób kieruj cych remontem obiektów budowlanych s  okre lone w pkt
6.1 ppkt 3.

Pytanie nr 13.

Prosimy o okre lenie wymaga  dla pomieszczenia In yniera na terenie budowy.

Odpowied :
Inwestor nie przewiduje nak adów i organizacji biura na terenie budowy dla In yniera (
czytaj Inspektora Nadzoru ).

Pytanie nr 14.

Prosimy o okre lenie, czy w ramach zadania nale y przewidzie  wykonanie os on
istniej cych drzew. Je li tak – prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysu nale y to
skalkulowa .

Odpowied :
Nie ma potrzeby wykonanie os on drzew.

Pytanie nr  15.

Czy Zamawiaj cy dysponuje projektem wykonawczym umo liwiaj cym wyniesienie
obiektu w teren (wspó rz dne punktów g ównych, promienie uków itp.)? Przedstawiona
dokumentacja ma szczegó owo  projektu budowlanego i na jej podstawie nie jest
mo liwe wyniesienie obiektu w teren. Je li nie – w jaki sposób Wykonawca mo e wynie
obiekt w teren?



Odpowied :
Zamawiaj cy nie dysponuje projektem wykonawczym umo liwiaj cym wyniesienie
obiektu w teren. Pytaj cy nie doprecyzowa  o jaki obiekt chodzi.

Pytanie nr  16.

Czy Zamawiaj cy dysponuje badaniami geotechnicznymi, potwierdzaj cymi, e grunt
pod a jest gruntem grupy G1.

Odpowied :
Do projektu nie by y wykonywane badania pod a gruntowego. Przyj to kategorie
gruntu G1 na podstawie wykonanych r cznie odkrywek praz przez analogi  do
prowadzonych na terenie parku wykopów prowadzonych przy okazji realizacji projektu
podci nieniowej pompowni cieków i kanalizacji podci nieniowej.

Pytanie nr 17.

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym cie ek oporem dla wi kszo ci z nich  ma by
obrze e Alubord 100. Zgodnie z kart  katalogow  producenta obrze e takie ma wysoko
100 mm. Tymczasem na rysunkach konstrukcyjnych jest pokazana wysoko  obrze a 34
cm. Zastosowanie obrze a 100 mm jest oczywi cie mo liwe, ale powoduje to konieczno
zwi kszenia powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych i koryta. Tymczasem w
przedmiarach powierzchnia tych warstw jest równa powierzchni nawierzchni, co jest
technicznie niewykonalne. Prosimy zatem o informacj , czy w ofercie nale y skorygowa
powierzchni  warstw dolnych, czy zmieni  obrze e na wy sze?

Odpowied :
Nale y przyj  wy sze obrze e minimum 30 cm.

Pytanie nr 18.

W kosztorysach i opisie cie ek jest podana kostka granitowa 14x14. Na rysunku kostka
ma wysoko  7 – 9 cm. W ST jest informacja dodatkowa, e powierzchnia kostki ma by

omieniowana. Prosimy o potwierdzenie, e chodzi o kostk  ci , p omieniowan  o
grubo ci 8 cm i powierzchni 14 x 14 cm (z tolerancj  ±1 cm).

Odpowied :
Tak

Pytanie nr  19.

Prosimy o podanie wymaga  technicznych dla otoczaków. W adnym dokumencie nie
zawarto jakichkolwiek wymaga  technicznych.



Odpowied :
Otoczaki minimum rednicy 20 cm.

Pytanie nr 20.

Prosimy o podanie wymaga  technicznych dla odsiewek z przemia u ze ska  jasnych
(uziarnienie, wska nik piaskowy itp.). W adnych dokumentach nie ma jakichkolwiek
wymaga , a okre lenie ska a jasna jest nieostre.

Odpowied :
Nale y u  ska  magmowych wylewanych: granitowych i bazaltowych o uziarnieniu od 0
do 20 mm.

Pytanie nr 21.

Prosimy o okre lenie wymaga  technicznych dla wykonywanych warstw konstrukcji
drogowej (np. zag szczenie, no no , dopuszczalna wielko  spoin itp.) Informacji takich
nie zawieraj  SST.

Odpowied :
Wymagania techniczne wykonania drogi zawiera projekt budowlano-wykonawczy
(za cznik nr 15 projektu) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robót (STA-
15).

Pytanie nr  22.

Prosimy o do czenie schematu zasilania elektrycznego fontanny.

Odpowied :
Zasilanie elektryczne fontann odbywa  si  b dzie poprzez skrzynk  sterownicz , która
stanowi integraln  cz  ca ej technologii fontanny i nale y j  zakupi  w komplecie.

Pytanie nr 23.

Prosimy o do czenie szczegó owych rysunków elementów betonowych i piaskowcowych
dla k adek.

Odpowied :
Brakuj ce elementy betonowe i z piaskowca nale y wykona  na wzór istniej cych. W
kalkulacji nale y uwzgl dni  koszt wykonania form konserwatorskich.

Pytanie nr 24.



Prosimy o do czenie rysunków szczegó owych elementów z piaskowca i betonu
(wszystkie wymiary) oraz krat stalowych (szczegó y materia owe) na czniku.

Odpowied :
Wykonawca na w asny koszt ma wykona  szablony i formy z istniej cych zachowanych
elementów.

Pytanie nr 25.

W STA-15  i  18  koryto  pkt  5.4  i  6.2  w  zakresie  kontroli  robót  ziemnych  s  wymagania
wogóle nie odnosz ce si  do przedmiotu zamówienia (np. do autostrad lub na 1 km, przy
wymiarze placu ok. 20 mb). Prosimy o ich dostosowanie do zamówienia. Prosimy równie
o okre lenie w ST, jak nale y post powa , gdy na pod u gruntowym nie jest mo liwe
osi gni cie zapisanych wska ników bez winy Wykonawcy (wskutek istniej cych
warunków gruntowo – wodnych).

Pytanie nr 26.

W STA-15 i 18 – podbudowa pkt 6.4.2 da si  prowadzenia pomiarów równo ci
planografem. Prosimy o okre lenie w jaki sposób mo na przeprowadzi  takie badanie na
placu postojowym.

Pytanie nr 28.

W STA-15 i 18 podbudowa pkt 6.4.8 da si  osi gni cia wtórnego modu u odkszta cenia
na  poziomie  140  lub  170  MPa  (w  zale no ci  od  kategorii  ruchu,  której  Wykonawca  nie
zna). W naszej opinii przy przyj tej konstrukcji drogowej nie mo liwo ci uzyskania
takich parametrów na podbudowie. Z naszego do wiadczenia wynika, e w bardzo
dobrych warunkach gruntowo – wodnych przy tej konstrukcji jezdni mo liwe jest
uzyskanie modu ów maksymalnie na poziomie 60 – 80 MPa, a w warunkach z ych nawet
poni ej 20 MPa. Prosimy zatem o informacj  jakie przewiduje si  post powanie w
przypadku nieosi gni cia bez winy Wykonawcy danych parametrów no no ci
podbudowy?

Pytanie nr 29.

Specyfikacje techniczne w wielu miejscach odnosz  si  do nieaktualnych norm (np. w
zakresie kruszyw, kraw ników itp). Obecnie producenci prowadz  badania w oparciu o
inne normy, które s  nieporównywalne z normami starymi. Prosimy o okre lenie sposobu
zatwierdzania materia ów w przypadku, gdy producenci nie prowadz  bada  wg starych
norm?

Odpowied  na pytanie 25, 26, 28, 29



Wymienione parametry nie odnosz  si  do przedmiotu zamówienia. Jednak
nale y przyj , e kontrola tych elementów oraz ocena materia ów do wbudowania b dzie
nast powa  w trakcie robót po pozytywnej ocenie i decyzji inspektora nadzoru ( w
konsultacji z projektantem ).

Pytanie nr 27.

W STA-15 i 18 podbudowa 6.4.8 okre lono wymagania no no ci w zale no ci od kategorii
ruchu. Jaka jest okre lona kategoria ruchu przez Zamawiaj cego?

Odpowied :
Droga dojazdowa KR1.

Pytanie nr 30.

Zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nawierzchni placu z miejscami postojowymi
klinkier ma grubo  5,2 cm. STA-18 okre la t  grubo  na 80 lub 65 mm. Która dana jest

ciwa? Jakiej klasy ma by  ceg a klinkierowa?

Odpowied :
Wymiar ceg y klinkierowej 200x100x52, klasa wytrzyma ci 65, nasi kliwo  6%.
Materia  ceramiczny, klasa odporno ci na po lizg U3, odporno  na cieranie A3.

Pytanie nr 31.

Rysunek konstrukcyjny nawierzchni placu przewiduje pod klinkierem podsypk
cementowo – piaskow . STA – 18 dopuszcza równie  podsypk  piaskow . Któr
podsypk  nale y stosowa ?

Odpowied :
Pod dojazdami i miejscami postojowymi nale y zastosowa  podsypk  cementowo-
piaskow , pod doj ciami i przy budynkach tylko piaskowa.

Pytanie nr 32.
Prosimy o dostarczenie rysunku zbrojenia p yty elbetowej pod toalet  oraz informacji o
klasie betonu.

Odpowied :
Toaleta jest obiektem tymczasowym i nie wymaga zbrojenia p yty elbetonowej. Nale y

 betonu o dozowaniu 350 kg.



Pytanie nr 33.
Prosimy o dostarczenie schematów elektrycznych, projektu zasilania w wod ,
odprowadzenia cieków oraz standardu wyposa enia dla toalety.

Odpowied :
W projekcie przewidziano zastosowanie kompaktowej toalety w ca ci wyprodukowanej
przez jednego producenta. W specyfikacji STA-19 podano szczegó owe wymagania
standardu wyposa enia toalety. Podany jest producent przyk adowy. Wykonawca mo e
zakupi  toalet  u innego dostawcy pod warunkiem, e b dzie ona wykonana w
analogicznym standardzie opisanym w specyfikacji, nie mo e przekroczy  gabarytów
wskazanej toalety a jej forma plastyczna zostanie zaakceptowana przez autora projektu i
Lubuskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiaj cy dopuszcza monta
tylko toalety o sprawdzonej jako ci potwierdzonej referencjami.

Pytanie nr 34.

Prosimy o dostarczenie rysunków szczegó owych z wymiarami i wymaganiami
technicznymi dla punktu informacyjnego (np. grubo  deski pod ogowej, materia ,
wymagania dla drzwi i okien, w tym oku , danych do monitoringu itp.)

Odpowied :
Drzwi i okna nale y wykona  zgodnie z zestawieniem stolarki, wg. technologii
wybranego przez Wykonawc  producenta. Drzwi i okna maj  by  drewniane i musz
posiada  izolacyjno  ciepln  odpowiadaj  obowi zuj cemu wspó czynnikowi ciep a dla
budynków u yteczno ci publicznej. Drzwi z okuciami wyposa one w systemem
antyw amaniowy.

Pytanie nr 35.

Prosimy o dostarczenie rysunku szczegó owego gazonów na bramie ksi ycowej.

Odpowied :
Gazony nale y wykona  na wzór detali, które zachowa y si  w parku. Wykonawca we

asnym zakresie ma wykona  formy do odlewów. Koszt wykonania rysunków
warsztatowych nale y przewidzie  w ofercie.

Pytanie nr 36.

Prosimy o okre lenie wymaga  technicznych (rysunku) krat Gras Power. Prosimy te  o
jednoznaczne okre lenie powierzchni, na której maj  by  wykonane kraty: wg opisu jest
to 820 m2, wg STA-2 – 797,24 m2, a wg przedmiaru 315 szt.



Odpowied :

Prosz  przyj  parametry podane przez producenta. Powierzchnia na której maj  by
wykonane kraty to 820 m2.

Pytanie nr 37.

Prosimy o okre lenie wzoru (rysunku) budki l gowej dla ptaków. Pozycja ta wyst puje
tylko w kosztorysie, nie ma adnego szczegó owego opisu.

Odpowied :

Zamawiaj cy rezygnuje z wykonania budki l gowej dla ptaków. W kosztorysie nale y
pomin  t  pozycj .

Pytanie nr 38.

Przedmiar  nie  zawiera  wykonania  maty  zbroj cej  z  w ókna  szklanego.  Prosimy  o
uzupe nienie.

Odpowied :

Pytaj cy nie doprecyzowa  o jaki przedmiar chodzi.

Pytanie nr 39.

Mostki nr 8 i 9 s  zaprojektowane bez barier ochronnych, co jest niezgodne z przepisami
techniczno-budowlanymi i wymaganiami BHP. Prosimy o korekt .

Odpowied :
Oba mostki b  mia y charakter ozdobny.

Pytanie nr 40.

Prosimy o do czenie szczegó owych wymaga  technicznych dla materia ów cie ki z bali
(rodzaj drewna, przekroje, impregnacja).

Odpowied :
Przekrój bali prostok tny oko o 25 cm x 20 cm d ugo ci oko o 120 cm.

Pytanie nr 41.

Prosimy o okre lenie wymaga  technicznych dla bloków kamiennych (rodzaj materia u,
wymiar bloków) w Ogrodzie Japo skim.

Odpowied :

Specyfikacja STA 12 zawiera wymagania i wymiary dla bloków kamiennych.



Pytanie nr 42.

Prosimy o do czenie szczegó owego rysunku fundamentu „Chronos” w Ogrodzie
Ró anym.

Odpowied :

Wykonawca we w asnym zakresie wykona projekt wykonawczy do gabarytów
podanych na rysunku budowlanym.

Pytanie nr 43.

W przedmiarze dzia  14 poz. 8.d.1 zawarto jednostk  obmiaru dla s upków w „m”. w jaki
sposób ma by  dokonany obmiar tych elementów? Czy nie powinny by  to szt. lub m3?

 Odpowied :

Za jednostk  obmiarow  dla s upków prosz  przyj  mb.


