WIZP.271.30.1.2014

Kościerzyna, dnia 06.10.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy pomniku Józefa Wybickiego
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W opisie technicznym branży architektonicznej w pkt 3 ppkt 3.1 widnieje zapis: „Na działkach objętych
opracowaniem projektuje się w części utwardzenie placu płytami granitowymi, które dzielone są pasami z
kostki bazaltowej …”. W związku z powyższym prosimy o podanie ilości kostki bazaltowej, którą należy
przyjąć do wyceny z podaniem wymiarów kostki. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ułożenia kostki
bazaltowej, jedynie w opisie technicznym na str. 9 znajduje się informacja o kolorystyce.
Płyty granitowe są oddzielone krawężnikiem bazaltowym układanym w pasach, kostka bazaltowa nie występuje.
Krawężnik bazaltowy o przekroju prostokątnym i wymiarach zgodnie z dokumentacją projektową 19x10x120cm.
Całkowita długość krawężników wynosi 1177 m.
2. W przedmiarze robót w poz. 101 d 1.8 należy wycenić sokoliki – podstopnie o wysokości do 20 cm wykonane
z elementów kamiennych z granitu w ilości 89,32m. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów podstopni,
które należy wycenić wraz z podaniem parametrów wizualnych, tj. kolor, czy płomieniowane itp.?
Podstopnice w kolorze jak płyta granitowa, płomieniowane. Ze względu na ukształtowanie terenu pierwszy stopień
będzie miał zmienną wysokość. Średnia wysokość stopnia będzie miała 16cm, przewidywana wysokość podstopnic
11cm. Ostateczną wysokość podstopnic będzie należało określić po dokonaniu niwelacji terenu.
3. Prosimy o podanie jaką grubość i fakturę powierzchni ma mieć detal a i B – rys. a19b
Detal A i B to elementy kamienne – granitowe w kolorze i fakturze jak pozostałe elementy granitowe fontanny.
Przekrój został zwymiarowany na rysunku a19b.
4. Prosimy o podanie wymiarów płyt granitowych na fontannie. Na rys. a-19a – detal fontanny znajdują się tylko
informacje o grubości płyt (5 cm) brakuje natomiast ich pozostałych wymiarów. Czy mają to być płyty
80x40x5?
Wielkość płyt zgodnie z rysunkiem A19c.
5. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego wizualizacji rzeźby, którą należy wykonać.
Wizualizację zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.
Zamawiający nie udostępnia kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.
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7. Prosimy o udostępnienie projektu technologicznego fontanny z podaniem wymaganych parametrów
wyposażenia fontanny.
W dokumentacji projektowej została opisana fontanna. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 60 Wykonawca ma
opracować dokumentację wykonawczą technologii fontanny w oparciu o założenia Zamawiającego
i kompletna fontannę wykonać.
8. Prosimy o dołączenie projektu przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania fontanny.
Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej nie jest w zakresie niniejszego postepowania. Fontannę należy
podłączyć do wykonanych wcześniej przyłączy.
9. Prosimy o dołączenie projektu podłączenia do sieci kanalizacyjnej na potrzeby fontanny (spust awaryjny z
instalacji).
Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej nie jest w zakresie niniejszego postepowania. Fontannę należy
podłączyć do wykonanych wcześniej przyłączy.
10. Prosimy o dołączenie projektu drogowego, o którym mowa na rysunki A-20 „Przekrój podłużny przez plac”.
Opis warstw przylegający do Placu Wybickiego został pokazany poglądowo zgodnie z zawartością oddzielnego
opracowania dotyczącego projektu drogowego wokół placu, który jest obecnie realizowany.
11. Prosimy o sprecyzowanie informacji podanych w projekcie architektury:
a) W opisie projektu projektuje się pasy rozdziału między płytami granitowymi wykonywać z kostki
bazaltowej, jednocześnie te same rozdziały wg rysunku A-9 projektowane sią z krawężników
bazaltowych. Prosimy o sprecyzowanie, który wariant jest właściwy do wykonania.
Pasy rozdziału wykonać z krawężnika bazaltowego, zgodnie z odpowiedzią w pkt.1 niniejszego pisma.
b) Czy kostka bazaltowa stosowana do rozdziału płyt granitowych ma być kostką nieregularną czy ciętą
(krawężniki bazaltowe występują tylko jako cięte).
Kostka bazaltowa nie występuje, pasy rozdziału wykonać z krawężnika bazaltowego ciętego, zgodnie
z odpowiedzią w pkt.1 niniejszego pisma.
c) Czy kostka/krawężnik bazaltowy mają mieć powierzchnię płomieniowaną, czy może przewidziany jest
inny sposób wykończenia powierzchni? Projekt nie precyzuje sposobu wykończenia powierzchni
bazaltowej.
Krawężnik bazaltowy ma mieć powierzchnię płomieniowaną.
d) Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału i o jakich wymiarach projektuje się obrzeża opisane na rys.
A-20 „przekrój podłużny przez plac”.
Obrzeża trawnikowe typu eko-bord wysokość min. 78mm na każdy 1mb należy przyjąć 4 kotwy z tworzywa.
12. W opisie projektu branży architektury oraz na rysunkach projektuje się tablice informacyjne zestali
nierdzewnej grawerowane. W kosztorysach znajdują się tablice szklane. Proszę o informację z jakiego
materiału mają być wykonane tablice. Jeżeli szklane prosimy o informację jakie, z jakiego szkła mają być
wykonane tablice oraz jakiej grubości.
Tablice informacyjne wykonać ze stali nierdzewnej, tekst grawerowany i malowany kolorem. Wymiary tablic
760x1260 mm, grubość 5 mm., zgodnie z rys. A-18.
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13. W opisie projektu branży architektury forma przestrzenna ma być malowana na kolor dąb naturalny,
natomiast z rysunku A-18 wynika, że forma ma być wykonana z drewna dąb. Proszę o sprecyzowanie
materiału z jakiego ma być wykonana forma przestrzenna.
Formę przestrzenną wykonać z drewna klejonego iglastego modrzew. Kolor dąb naturalny.
14. W specyfikacji technicznej widnieje zapis „Roboty sanitarne – technologię fontanny należy wykonać zgodnie
z DP. Układ pompowy należy zainstalować w komorze technicznej. Z komory w kierunku fontanny należy
wyprowadzić rurociągi PE ciśnieniowy oraz ssawny. Na przewodach ciśnieniowym i ssawnym należy
zamontować zasuwy odcinające. Cały osprzęt fontanny (pompa, rurociągi, dysze, itp.) zastosować zgodnie z
DP”. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu wykonania przyłącza wodociągowego do
fontanny wraz z niezbędną armaturą oraz uzupełnienie przedmiarów o brakujący zakres prac.
W dokumentacji projektowej została opisana fontanna. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 60 Wykonawca ma
opracować dokumentację wykonawczą technologii fontanny w oparciu o założenia Zamawiającego i kompletną
fontannę wykonać. Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej nie jest w zakresie niniejszego postepowania.
Fontannę należy podłączyć do wykonanych wcześniej przyłączy.
15. Prosimy o podanie faktycznych wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane tabliczki
informacyjne na rzeźbie. Wg ST mają być szklane o wymiarach 1000x800x10mm natomiast wg rys. A-18
branży architektonicznej mają być wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach 760x1260mm.
Tablice informacyjne wykonać ze stali nierdzewnej, tekst grawerowany i malowany kolorem. Wymiary tablic
760x1260 mm, grubość 5 mm., zgodnie z rys. A-18.
16. Prosimy o podanie treści, które należy wygrawerować na tabliczkach umieszczonych na rzeźbie.
Treść zostanie podana wykonawcy na etapie realizacji robót.
17. Prosimy o podanie treści jaką należy umieścić na tablicy pamiątkowej na postumencie.
Treść zostanie podana wykonawcy na etapie realizacji robót.
18. W dokumentacji projektowej brak rysunków technologii fontanny. Prosimy o załączenie wymienionych
rysunków.
W dokumentacji projektowej została opisana fontanna. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 60 Wykonawca ma
opracować dokumentację wykonawczą technologii fontanny w oparciu o założenia Zamawiającego
i kompletną fontannę wykonać.
19. Jaki rodzaj kamienia należy zastosować przy okładzinach niecki fontanny.
Należy zastosować płyty kamienne granitowe polerowane.
20. W kosztorysie ofertowym branży ogólnobudowlanej brakuje pozycji dotyczącej wykonania nawierzchni
ścieżek z płytek granitowych o różnych wymiarach-detal P rys. a-14, a-15, A-13. Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru.
W kosztorysie ofertowym w dziale nawierzchnie utwardzone podano całkowitą powierzchnię ułożenia płyt
o regularnym formacie a także o różnych wymiarach.
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21. Proszę o informację jakiego betonu użyć do wykonania elementów żelbetowych murku, pomieszczenia
technicznego fontanny, fontanny, rzeźby, masztów flagowych ławek czy B-25 (wg przedmiarów) czy B-30 (wg
specyfikacji technicznych)?
Wykonać z betonu B-30. Ponadto widoczne elementy betonowe murku oporowego i podstawy ławek wykonać
z betonu architektonicznego.

W związku z odpowiedziami udzielonymi powyżej Zamawiający informuje, że celu umożliwienia Wykonawcom
wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się
termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 10.10.2014r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2014r. o godz. 10:15
w pok. 11 tut. Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych
zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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