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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 20.08.2018 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 
Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1.  

Ile ma być zamontowanych ławek, w przedmiarze mamy wpisane 6 szt, w projekcie narysowane jest 7 szt 

rys A.01? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem należy przyjąć do wyceny i wykonania 7 sztuk ławek zamiast 6 szt.  W przedmiarze 

robót skreśla się 6 szt. a w to miejsce wpisuje się 7 szt. 

 

Pytanie nr 2. 

Ile ma być zamontowanych koszy na śmieci, w przedmiarze mamy wpisana 4 szt, w projekcie narysowane 

jest 6 szt rys A.01?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem należy przyjąć do wyceny i wykonania 6 sztuk koszy.  W przedmiarze robót skreśla się 4 

szt. a w to miejsce wpisuje się 6 szt. 

 

Pytanie nr 3. 

Proszę o weryfikację rys 2K , czy geomembrana nie powinna być wywinięta na murek?  Murek betonowany 

będzie wykonywany w dwóch fazach i czy wykonawca ma wycenić taśmy bentonitowe na przerwy robocze? 

Odpowiedź: 

Geomembrana powinna być wywinięta na murek, należy również przyjąć do wyceny i wykonania 

bentoitowe przerwy robocze 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 4. 

 Czy zakres robót obejmuję wykonanie podstawy pod rzeźbę. 

Odpowiedź: 

Tak, zakres robót obejmuję wykonanie podstawy pod rzeźbę. 

 

Pytanie nr 5. 

Co należy zrobić z rzeźbą - "mewy w locie" zutylizować, przekazać zamawiającemu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

Pytanie nr 6. 

Czy możliwa jest zmiana wymiarów elementów prefabrykowanych na schodach 20x45x165cm na 

rozwiązanie systemowe 15x35x100cm, oraz zmiana sposobu montażu na zgodny z instrukcją dostawcy (np. 

bruk -bet)- wysokość stopnia pozostanie zgodna z projektem. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem elementy prefabrykowane na schodach powinny mieć wymiary 15x35x165 cm i takie 

należy przyjąć do wyceny i wykonania. 

 

Pytanie nr 7.  

Jaka grubość membrany EPDM należy wycenić - u w opisie  mamy 1,14mm w projekcie 1,14cm rys A.05, 

dostępna na rynku jest grubość 1,2mm. 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć do wyceny i wykonania mebrany EPDM na 1.2 mm. 

 

Pytanie nr 8. 

W opisie mamy zapis że obrzeże stalowe ma być odporne na korozję, czy wystarczy zabezpieczenie spawów 

farbą antykorozyjną czy ma być to płaskownik ocynkowany czy stal nierdzewna. 

Odpowiedź: 

Obrzeże betonowe należy wykonać z płaskowników ocynkowanych. 

 

Pytanie nr 10. Proszę o uzupełnienie informacji jaki parametr ma spełniać geowłóknina pod niecką rys A.05 

oraz pod ścieżką rys A.08  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonani należy przyjąć geowłókninę pod niecką grubości 1,4 mm. 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 11. 

Podany w opisie projektu model wodotrysku nie ma opcji automatycznego zmieniania dyszy, można zrobić 

to tylko ręcznie, czy zamawiający przyjmuje takie rozwiązanie - proszę o korektę opisu. 

Odpowiedź: 

Do wykonani i wyceny należy przyjąć model wodotrysku zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 12. 

Czy należy wycenić odtworzenie trawników na terenie inwestycji. 

Odpowiedź: 

Tak do wyceny i wykonania należy przyjąć odtworzenie trawników na terenie inwestycji. 

 

Pytanie nr 13. 

Zgodnie z rysunkiem A.05 obecny wgłębnik ma zostać zasypany do rzędnych podanych w projekcie gruntem 

nasypowym kwalifikowanym - jakie kruszywo należy wycenić? 

Odpowiedź: 

Kruszywo musi spełniać warunki zagęszczania dla gruntu. 

 

Pytanie nr 14. 

Czy wypełnienie zbiornika woda leży po stronie zamawiającego czy wykonawcy, jeżeli wykonawcy - w jaki 

sposób należy go wypełnić go wypełnić - gdzie jest zlokalizowane ujęcie wody. 

Odpowiedź: 

Tak do wyceny należy przyjąć wodę do sprowadzenia szczelności. Zgodnie z §19 ust. 1 wzoru umowy 

Wykonawca zapewni sobie dostęp do, wody. 

Pytanie nr 15. 

W przedmiarze wykazane pozycje nr 51d.3-55 d.3 w branży budowlanej i elektrycznej są powielone z branży 

sanitarnej, czy dotyczą innych robót i należy je wycenić? 

Odpowiedź: 

Należy wycenić zgodnie z przedmiarami prac w poszczególnych branżach. 

 

Pytanie nr 16. 

Parametr wodoszczelności w specyfikacji podany jest W8 w opisie W10 który należy przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć parametr wodoszczelności zgodnie z projektem: W10. 

 

Pytanie nr 17. 

Łata wibracyjna ze względu na różne spadki nie pozwoli na wibrowanie powierzchniowe, pozostaje tylko 

zatarcie ręczne. Czy zamawiający akceptuję takie rozwiązanie. 



 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający akceptuje zatarcie ręczne , przy czym wykonane powinno być blichtą gładką. 

 

Pytanie nr 18. 

Czy po betonowaniu należy przyjąć do wyceny, że cała niecka ma być szlifowana. 

Odpowiedź: 

Nie, do wyceny i wykonania nie należy przyjmować szlifowania betonu. 

 

Pytanie nr 19. 

Jeżeli cała niecka ma być szlifowana czy jako rodzaj wykończenia należy wycenić szlam cementowy albo 

jakąś inną izolację pozwalającą na wyrównanie struktury betonu po szlifowaniu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź nr 18. 

 

Pytanie nr 20. 

Jakie materiały należy zastosować na przejścia rur przez nieckę jakie izolacje ? 

Odpowiedź: 

Należy zastosować materiały zgodnie z przyjętym systemem. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1 

Z której strony Zamawiający planuje udostępnić Wykonawcy wjazd na teren inwestycji? 

Odpowiedź: 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 24.08.2018 r. godzina 8:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r. godzina 9:00. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  
Przygotował: Adam Szymanowski 

DP/5854/18 


