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Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i  urządzeń równoważnych. 

Na które udzielamy: 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie materiałów równoważnych w obrębie technologii fontann. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast ułożenia płyt kamiennych na konstrukcji stalowej zastosowanie wsporników 

typu Buzon. 

Odpowiedź nr 2 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie wsporników typu Buzon. 

Pytanie nr 3 

W odpowiedziach z dnia 23.05.2012 zmieniliście  Państwo kostkę nieregularną 4/6 projektowaną na kostkę ciętą 

(regularną). 

Na które udzielamy: 

Odpowiedź nr 3 

Po konsultacji z projektantem ostatecznie do wyceny należy przyjąć kostkę nieregularną, łupaną z 

wszystkich stron, 4/6. 

 A odpowiedź z dnia 23.05.2012r. anulujemy. 

Pytanie nr 4 

Prosimy także o określenie kolorystyki i rodzaju kamienia. 

Odpowiedź nr 4 

Zastosowana w projekcie kolorystyka i rodzaj kamienia jest ustalony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków. Nie podlega zmianie. 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza  do funkcji kierownika budowy osobę z wykształceniem średnim. 

Odpowiedź nr 5 

Tak, Zamawiający dopuszcza do funkcji kierownika budowy osobę z wykształceniem średnim. 

 



Pytanie nr 6 

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ pkt. 10.2 wiedza i 

doświadczenie jeżeli wykonawca wykaże 2 zadania podobne z rodzaju i zakresu do 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

1. wykonał: 

 nawierzchnię z kostki kamiennej i płyt granitowych w ilości ponad 3000m2 

 krawężnik kamienny w ilości 221 mb, 

 obrzeże kamienne w ilości 486 mb 
2. wykonał: 
 nawierzchnię z kostki kamiennej i płyt granitowych w ilości ponad 5000m2, 

 krawężnik kamienny w ilości 1188 mb, 

 obrzeże kamienne w ilości 1532 mb, 
Czy wykazanie większej ilości w jednym zadaniu i mniejszej ilości w drugim, jest możliwe w 
celu ubiegania się o w/w zamówienie publiczne. 
Odpowiedź na pytanie I : 
 

Odpowiedź nr 6 

Tak, zamawiający uzna  element  tego warunku jako  spełniony. 
 

Pytanie nr 7 

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ pkt, 10.2 wiedza i 

doświadczenie jeżeli wykonawca wykaże 2 zadania podobne z rodzaju i zakresu do 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

1. Wykonał: 

- nawierzchnię z kostki kamiennej i płyt granitowych w ilości ponad 5000m2,, 

- krawężnik kamienny w ilości 1188 mb 

- obrzeże kamienne w ilości 1532 mb 

2. wykonał: 

- fontannę wraz z wykonaniem komory technologicznej, wykonaniem uzdatniania i 

sterowania fontanny. 

lub 

Wykonawca wykonał 2 fontanny wraz z wykonaniem komory technologicznej, 

wykonaniem uzdatniania i sterowania fontanny. 

Odpowiedź na pytanie II : 

Odpowiedź nr 7 

Tak, zamawiający uzna element tego warunku jako spełniony. 

 

Pytanie nr 8 

Czy jest wybrany wykonawca prac związanych z technologią fontann. 

Na które udzielamy: 



Odpowiedź nr 8 

Wykonanie technologii fontann jest w ramach przedmiotu zamówienia tego przetargu. 

Pytanie nr 9 

W jakim okresie będzie wykonywana technologia fontann. 

Odpowiedź nr 9 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawia wybrany Wykonawca na dzień podpisania umowy z 

Zamawiającym. 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie technologii fontann w późniejszym terminie. 

Odpowiedź nr 10 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania technologii fontann w późniejszym terminie. 

Pytanie nr 11 

Prosimy o udostępnienie : pozwolenia na budowę, warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, 

warunków doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. 

Odpowiedź nr 11 

Wspomniane dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną  udostępnione Wykonawcy który 

wygra przetarg. 

Pytanie nr 12 

Kto  pokryje koszty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego. 

Odpowiedź nr 12 

Przyłącze elektryczne ZKP-2 jest w zakresie prac do wykonania przez dostawcę energii elektrycznej. 

Pytanie nr 13 

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane obrzeża trawnikowe i krawężniki drogowe. 

Odpowiedź nr 13 

Obrzeża trawnikowe i krawężniki drogowe należy przyjąć z granitu. 

Pytanie nr 14 

Prosimy o sprecyzowanie ilości i rodzaju nasadzeń występujących w zadaniu. 

Odpowiedź nr 14 

Do wyceny należy przyjąć  drzew, szt. 16  (klon pospolity 'Drummondii' - 8 szt., klon zwyczajny ‘Crimson 

King’ – 8 szt. )  i ilość krzewów, szt. 240  (  ligustr pospolity  ). 



Pytanie nr 15 

Prosimy o udostępnienie wzoru i sposobu układania kostki granitowej. 

Odpowiedź nr 15 

Wzór ułożenia kostki zgodnie z załącznikiem (  Ustalone z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków). 

Pytanie nr 16 

Proszę o określenie koloru płyt granitowych. 

Odpowiedź nr 16 

Zgodnie z kolorem  kostki kamiennej w kolorze szarym. 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast ułożenia płyt kamiennych na konstrukcji stalowej zastosowanie wsporników 

typu Buzon. 

Odpowiedź nr 17 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wsporników typu Buzon. 

Pytanie nr 18 

Czy elementy z rozbiórki ( krawężniki, płytki betonowe) mają być przekazane Zamawiającemu czy zutylizowane. 

Odpowiedź nr 18 

Te elementy należy przeznaczyć do utylizacji ( wysypisko). 

Pytanie nr 19 

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych. Poziom wody gruntowej 2,7m  p.p.t.. 

Odpowiedź nr 19 

Dokumentacja geotechniczna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Iłowej. Poziom wody gruntowej 2,7 m p.p.t. 

Pytanie nr 20 

Czy projektowana podbudowa pod nawierzchnie jest właściwa. 

Odpowiedź nr 20 

Na całości placu należy zastosować podbudowę z piasku  o gr. 10cm, stabilizowanego cementem. 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający dysponuje miejscem na wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 

Odpowiedź nr 21 

Tak, Zamawiający dysponuje miejscem na wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 



Pytanie nr 22 

Proszę o udostępnienie schematu technologii fontanny. 

Na które udzielamy: 

Odpowiedź nr 22 

W naszych odpowiedziach na zapytania,  nr 2 (zamieszczonych na naszej stronie internetowej ) jest dokładny 

opis techniczny technologii fontann. 

Pytanie nr 23 

Brakuje schematu szafy zasilająco-sterującej dla urządzeń technologicznych SZSP/18EC1/18LED, w tym 

określenie modelu sterownika Easy Control. 

Odpowiedź nr 23 

Schemat szafy zasilająco – sterującej jest szczegółowym opracowaniem oczywistym dla firmy dostarczającej i 

montującej komplet urządzeń technologii fontann. 

Pytanie nr 24 

Proszę o przedstawienie wizualizacji lamp parkowych ( opraw i słupów) by dobrać ich wygląd zgodnie z 

założeniami architekta. W dokumentacji podano dwa typy opraw różniące się wyglądem, ponadto przedmiary są 

niejednoznaczne w opisie. 

Odpowiedź nr 24 

W załączeniu przesyłam zdjęcie wymaganej lampy typu parkowego. 

Pytanie nr 25 

Proszę określić jak ma być wykończona powierzchnia płyt  granitowych 50x50x5cm (groszkowa, płomieniowana, 

polerowana) gdyż opisy w przedmiarach dotyczące płyt różnią się między sobą. 

Odpowiedź nr 25 

Płyty granitowe 50x50x5cm mają być polerowane ale nie poślizgowe. Różnią się opisem dlatego, gdyż jedne 

będą pełne a inne z otworami na dysze i oświetlenie fontann. 

Pytanie nr 26 

Proszę o precyzyjne określenie zieleni drogowej tj. gatunków drzew które trzeba posadzić oraz rodzaju żywopłotu 

( określenie gatunku krzewu). 

Odpowiedź nr 26 

Do wyceny należy przyjąć  drzew, szt. 16  (klon pospolity 'Drummondii' - 8 szt., klon zwyczajny ‘Crimson 

King’ – 8 szt.  )  i ilość krzewów, szt. 240  (  ligustr pospolity  ). 

 

 


