
 
Żelechów 2011-01-18 

WP.ZPI. 341/3/2011        
 

W związku ze złożonym pisemnym zapytaniem przez jednego z wykonawców,  który 
otrzymał specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na 
„Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie” dotyczącego zapisów w SIWZ wraz z 
dodatkami o następującej treści: 
 
1. Brak pozycji dotyczącej wykonania podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną. Proszę o 
wyjaśnienie. 
2. Powierzchnia korytowania to 593,80 m2 natomiast powierzchnia nawierzchni syntetycznej 
to łącznie 592,71 m2. Proszę o wyjaśnienie. 
3. Do kogo należą materiały z rozbiórki tj. stal z ogrodzenia oraz ławki? 
4. Czy w poz. nr 6, 13, 15 należy uwzględnić jakąś krotność? 
5. Czy ogrodzenie placu zabaw ma być jedynie ocynkowane ogniowo czy także malowane 
proszkowo? 
6. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę? 
7. Czy instalacje elektryczne oraz demontaż lamp oświetleniowych są przedmiotem 
zamówienia? 
8. W przedmiarze poz. 24 występuje 77,20 m obrzeży betonowych. Długość ogrodzenia 
wokół placu zabaw to około 110,00 m. Z czego wynika różnica, skoro cały plac musi zostać 
obramowany obrzeżem? 
9. Czy rozbiórki nawierzchni asfaltowej są przedmiotem zamówienia? 
10. Czy Zamawiający mógłby zamieścić dokumentację fotograficzną a w szczególności 
zdjęcia ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki? 
11. Czy budowa nawierzchni pod scenę jest przedmiotem zamówienia? 
12. Czy uzupełnienie nawierzchni chodnika przy wejściu do parku jest przedmiotem 
zamówienia? 
13. Czy cała nawierzchnia syntetyczna ma mieć kolor zielony? 
14. Czy informacja podana w SIWZ dotycząca ilości oraz rodzaju nasadzeń jest poprawna i 
ostateczna. 
Projekt traktuje o większym zakresie robót ogrodniczych. Proszę o wyjaśnienie 
15. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wywozu rozbieranego ogrodzenia. 
16. Czy chodniki z kostki brukowej i płyt betonowych wchodzą w zakres zamówienia? 
17. W pozycjach dotyczących budowy murków nie uwzględniono papy, oraz folii kubełkowej 
i żwiru 
potrzebnego do obsypania murków na odcinku około 160,00 m. Proszę o wyjaśnienie. 
18. W pozycjach dot. budowy schodów brak robót związanych z budową fundamentów 
betonowych. Czy nowe schody zostaną wykonane na starym fundamencie? 
19. Czy Zamawiający przewiduje pielęgnację nasadzeń? 
20. Czy należy uwzględnić wykonanie trawników? 
21. W SIWZ napisane jest, że pustaki należy układać w szerokości czyli 40 cm, w projekcie 
szerokość murków to 20 cm. Proszę o ostateczne określenie wymiarów murków i sposobu 
układania pustaków. Jak Zamawiający wyobraża sobie murowanie „po szerokości” czyli mur 
ma mieć 40 cm skoro nie występują pustaki, które miałyby łupane tylko „czoła”. Występują 
pustaki łupane dwustronnie, z których nie da się wymurować w ten sposób oraz łupane 
czterostronnie. Czy do wyceny należy przyjąć pustaki łupane czterostronnie, a może 
wymurować na grubość dwóch pustaków klasycznie (po długości) pustakami jednostronnie 
łupanymi od innego producenta? 
22. W poz. 23 występuje 28 m3 ławy pod krawężniki. Skąd taka ilość skoro występuje 
jedynie około 100 m obrzeża betonowego? 
23. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej beton pod murki ogrodzeniowe. 



24. Brak w przedmiarze robót dotyczących fundamentów pergoli – wykopy, wywóz ziemi, 
betonowanie. 
25. Czy zaprojektowane ogrodzenie ma być tylko ocynkowane ogniowo czy ocynkowane 
ogniowo i lakierowane? 
na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych                   
(Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 ze zm.) wyjaśniam  poszczególne kwestie zawarte w w/w 
pytaniu: 
 Ad.1. Podbudowę pod nawierzchnie syntetyczną należy uwzględnić w pozycjach nr 25 i 26 
przedmiaru. 
Ad.2. Do wyceny należy przyjąć powierzchnie korytowania 593,80 m2. 
Ad.3. Do Zamawiającego. 
Ad.4. Nie uwzględniamy w poz. 6,13,15 żadnej krotności. 
Ad.5. Zaprojektowane ogrodzenie ma być ocynkowane ogniowo i lakierowane w kolorze 
RAL 6005 (paleta kolorów RAL) czyli kolor; odcień zielonego. 
Ad.6. Tak 
Ad.7. Nie 
Ad.8. Do wyceny poz. nr.24 należy przyjąć 77,20 m obrzeży betonowych. 
Ad.9. Nie 
Ad.10. Tak. Dokumentacja fotograficzna ogrodzenia pojawi się w najbliższych dniach na 
stronie internetowej. 
Ad.11. Nie 
Ad.12. Nie 
Ad.13. Tak  
Ad.14. Informacja podana w SIWZ dotycząca nasadzeń jest poprawna i ostateczna. 
Ad.15. Ogrodzenie zabierze Zamawiający. 
Ad.16. Nie 
Ad.17. Papę, folię i żwir potrzebny do obsypania murków na odcinku około 160m należy 
uwzględnić przy wycenie 1m murku. 
Ad.18. Tak. Nowe schody zostaną wykonane na starym fundamencie. 
Ad.19. Nie. 
Ad.20. Nie. 
Ad.21. Do wyceny należy przyjąć 69 m3 murku, gdyż pustaki betonowe będą układane w 
szerokości i szerokość murku będzie wynosiła wtedy 40cm. Do wyceny należy przyjąć 
pustaki łupane dwustronnie z czoła lub pustaki łupane czterostronnie. Zamawiający chce aby 
zewnętrzna strona pustaka była łupana (chropowata) czyli czoło pustaka. Dlatego 
Zamawiający informuje że mogą to być pustaki łupane dwustronnie tylko wtedy z czoła, lub 
pustaki łupane czterostronnie. 
Ad.22. Do wyceny należy przyjąć 28m3 ławy pod krawężniki, będzie on wykorzystany do 
podlewki pod bloczki oraz do fundamentu pergoli. 
Ad.23. W poz.23 
Ad.24. Należy uwzględnić przy wycenie pergoli. 
Ad.25. Zaprojektowane ogrodzenie ma być ocynkowane ogniowo i lakierowane w kolorze 
RAL 6005 (paleta kolorów RAL) czyli kolor; odcień zielonego. 
 
Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie, www.zelechow.pl 
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