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Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” 

 
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść zapytań, które wpłynęły 
do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 1: W projekcie dobrano do posadzenia 100 sztuk drzew z gatunku Wiąz odmiana Camperdownii szczepione na 
pniu o zakładanej wysokości  3,5-4,0m . Czy Zamawiający dopuści dobór drzew o szczepieniu na wysokości 2,9-3m? Jest to 
najwyższe jakie udało nam się znaleźć w Unii Europejskiej. Z chwilą braku akceptacji prosimy o wskazanie producenta który 
posiada drzewa spełniające wymogi Zamawiającego. 
 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, zapewniamy, że zarówno w Polsce jak i na terenie krajów UE 
znajdą Państwo co najmniej trzech takich producentów .  
 
Pytanie nr 2: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunków detali elementów małej architektury wyszczególnionej w 
dokumentacji projektowej Tom Ia i opisanej w pkt. 17.0 w Tomie Ib, w szczególności: 
- ławka z białego, gładkiego betonu o wym. 180x50 h=45cm ilość 19 sztuk 
- kosz na śmieci z białego, gładkiego betonu wym. 50x50 h=45cm ilość 13 sztuk 
- stolik zewnętrzny z białego, gładkiego betonu wym. 150x65 h=72cm ilość 6 sztuk 
- siedzisko zewnętrzne z białego, gładkiego betonu wym. 50x50 h=50cm 12 sztuk 
- siedzisko zewnętrzne z białego, gładkiego betonu wym. 100x50 h=50cm 6 sztuk 
- stojaki na rowery (dla 5 rowerów każdy)- 4szt 
- kratownica 85x85x5cm - 100 sztuk 
 
Odpowiedź nr 2: W załączeniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zestawienie elementów małej architektury, 
należy pamiętać aby kosze na śmieci posiadały wewnętrzny wkład umożliwiający łatwe ich opróżnianie.  
 
Pytanie nr 3: Prosimy o wyjaśnienie kiedy nastąpi demontaż dystrybutorów. Zgodnie z SIWZ zakres prac należy 

pomniejszyć o demontaż dystrybutorów.  

Odpowiedź nr 3: Informujemy, że część naziemna dystrybutorów została już zdemontowana, rozbiórka pozostałej części 

stacji paliw jest przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 4: Zgodnie z par. 8 ust. 3 wzoru umowy - elementem dokumentacji powykonawczej ma być również 
dokumentacja fotograficzna z budowy obiektu - jaki ma być kształt tej dokumentacji, co fotografować i jak często. 
 
Odpowiedź nr 4: Dokumentację fotograficzną można przekazać na nośniku elektronicznym w folderach oznaczonych 
datami i opisem elementów robót. Fotografować należy poszczególne etapy robót- roboty ulegające zakryciu.  
 
Pytanie nr 5: Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie chemii do uzdatniania wody dla fontanny - w jakiej ilości. Czy 
dostawa będzie musiała obywać się przez cały okres gwarancji. 
 
Odpowiedź nr 5: Szczegółowe rozwiązania dotyczące technologii fontanny opisano w dokumentacji oznaczonej TOM Ib. 
W zakresie obsługi fontanny należy ująć: 
1. Rozruch wiosenny 
2. Zamknięcie i zabezpieczenie fontanny na zimę  
(w tym zabezpieczenie urządzeń, zabezpieczenie elementów fontanny na okres zimowy, zabezpieczenie przed 
wpadnięciem)   
3. Przeglądy w trakcie okresu eksploatacji (3 razy w roku) 
4. Zapewnienie odpowiedniej ilości chemii do uzdatniania wody w odniesieniu do przyjętej technologii zgodnie ze 
szczegółowym opisem technologii fontanny TOM Ib pkt. 3-8 opisu technicznego.  
 
Uwaga* Wodę w każdej fontannie należy kontrolować przynajmniej raz w tygodniu, dokonując odczytu zawartości 
nadtlenku wodoru oraz zawartości pH i ewentualnie korygować ich stan do wartości pożądanych. Przy każdej wizycie 



 
serwisowej należy sprawdzić testerem ręcznym zawartość środków chemicznych w wodzie i ew. skalibrować automat 
dozujący. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi fontanny w powyższym zakresie przez okres 2 lat od daty odbioru 
końcowego inwestycji. Po tym okresie wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników inwestora w celu prawidłowej 
obsługi fontanny. Przypominamy, że nadal będzie obowiązywała gwarancja i rękojmia jaką Wykonawca udzieli 
zamawiającemu dla całej realizowanej inwestycji. 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 9.10.2020 r. Prośbę motywujemy bardzo długim 
okresem oczekiwania na oferty od dostawców i producentów rozwiązań autorskich, które zostały opisane w projekcie. 
Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli na złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym. 
 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie widzi podstaw do wydłużenia terminu składania ofert. 
 
 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 
odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane 
Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej. 
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