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Znak sprawy: ZZM.ZP/252-08/2019P 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 25.04.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na rewaloryzację parku im. A. Wodziczki – remont kładek. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytanie: 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o wskazanie koloru farby dla powłoki Sika® Poxitar F dla obu kładek.  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć kolor wiśniowy/czerwono-brązowy. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wskazanie parametrów technicznych mieszanki asfaltowej m.in. gatunku. 

Odpowiedź: 

Parametry techniczne należy uzgodnić z inspektorem nadzoru na etapie realizacji. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wskazanie przykładowego producenta lub karty technicznej dla taśmy ledowej 

oświetlającej poręcze barierek.  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć taśmę ledową do zewnętrznego zastosowania. 

Szczegóły należy ustalić na etapie realizacji. 

 

Pytanie nr 4 



 

 

Prosimy o wskazanie klasy betonu, który ma służyć jako podbudowa dla obrzeży 30x8.  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć ławę betonową klasy C12/15. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o informacje  jakie obrzeże należy zastosować przy nawierzchni żywicznej Terra Way. 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć obrzeże betonowe, analogiczne jak przy 

nawierzchni asfaltowej. 

 

 

Pytanie nr. 6 

Odp.: Przekrój Poz.2.1 powinien być podpisany Poz. 2.3 Skrzydła boczne. 

 

Pytanie nr. 7 

Odp.: Szczegół na rysunku K-5 podpisany poz. 2.1 Słup skrajny Przyczółku, został zaznaczony na 

rysunku K4 na rzucie z góry, jako SŁUP_POZ.2.2 

 

Pytanie nr. 8 

Odp.: Zestawienie stali na rysunku K5 obejmuje zbrojenie z rysunku K4 i K5 a nie z KX i K8. 

 

Pytanie nr 6 

Rysunek konstrukcyjny nr K-4 dotyczący kładki pieszej nr 2 zawiera błędy w przekrojach tj. poz. 2.1. 

– brak odniesienia na rzucie kładki dla tego przekroju. Brakuje również przekroju przez środek 

przyczółka w osi ciągu pieszego. 

Odpowiedź: 

Przekrój Poz.2.1 powinien być podpisany Poz. 2.3 Skrzydła boczne 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o zaznaczenie w którym miejscu znajduje się szczegół rysunku nr K-5 dotyczący kładki nr 2.  

Odpowiedź: 

Szczegół na rysunku K-5 podpisany poz. 2.1 Słup skrajny Przyczółku, został zaznaczony na rysunku 

K4 na rzucie z góry, jako SŁUP_POZ.2.2. 

 



 

 

Pytanie nr 8 

Zestawienie stali sporządzone na rysunku nr K-5 dotyczący kładki nr 2 zawiera błędy, prosimy o 

skorygowanie tabeli. 

Odpowiedź: 

Zestawienie stali na rysunku K5 obejmuje zbrojenie z rysunku K4 i K5 a nie z KX i K8. 

  



 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dla branży elektrycznej oraz szczegółowego 

zestawienia materiałowego dla tej branży.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót branży elektrycznej: 

1) Prosimy o usunięcie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania szafki SO-2 (jest 

wykonana już), 

2) Zamawiający dodaje następujące pozycję w przedmiarze robót, które prosimy przyjąć do 

wyceny i wykonania: 

 

Podstawa wyceny Opsi pozycji Ilość 

Kalkulacja własna położenie kabla zasilającego od słupa 2.12 do szafki 

SO2 

200 m 

Kalkulacja własna położenie rury osłonowej DVR 75 dla przyszłego kabla 

dla lamp oświetlenia parku wzdłuż ścieżki od 

południowej strony Bogdanki w tym samym wykopie 

o długości ok. 200m od słupa 2.12 do szafki SO2. 

1 komplet 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzewa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę. 

 

 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1 

Projekt wykonawczy dla kładki nr 1 przewiduje użycie siatki zbrojeniowej fi 4,4 mm. Według 

informacji od producentów siatki zbrojeniowe są wykonywane z prętów o minimalnym przekroju 6 

mm. Prosimy o skorygowanie średnicy siatki. 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy podaje minimalną wartość fi 4,4 mm, można zastosować większy przekrój. 

Prosimy o przyjęcie do wyceny i wykonania  w kosztorysie siatki o przekroju 6mm i tym samym 

rozstawie oczek. 

 

 



 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie grubości warstw składających się na nawierzchnię żywiczną kładki tj.  warstwy 

szczepnej Sika oraz SikaCor Elastomastic. 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy przyjąć grubość warstwy SikaCor Elastomastic 6mm. 

Grubość warstw w zależności od wykonania przyjęto w przedziale od 3 do 6mm, Prosimy stosować 

wg. karty technicznej materiału. 

 

Pytanie nr 3 

Projekt wykonawczy kładki nr 1 i 2 przewiduje montaż przekroju ceowego ze stali nierdzewnej jako 

pochwytu barierki – rysunek nr A-6. Nie jest możliwe wygięcie stali nierdzewnej o grubości 4 mm 

w kształt ceowy. Prosimy o zmianę tego rozwiązania na powszechnie stosowane.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza się rozwiązanie zamienne powszechnie stosowane, które należy uzgodnić 

z projektantem. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podane grubości i ilości warstw dla preparatów Zentrifix, farby do betonu, Bornit 

Fundamnet Flex 2K oraz Sika Poxitar F.   

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć dane wg zaleceń producenta. 

 

Pytanie nr 5 

Preparat Sika Poxitar F występuje w dwóch kolorach czarnym i wiśniowym. Prosimy o o informację 

jakiego koloru należy użyć.  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć kolor wiśniowy. 

 

Pytanie nr 6 

Zgodnie z informacją od producentów stalowych balustrad nie ma dostępnych na rynku profili 

stalowych o wymiarach 50x50x5 mm oraz 30x50x5 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastosowanie profili o grubości ścianki 3 mm?  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć grubość ścianki 4mm. 



 

 

 

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 10.05.2019 r. godzina 11:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 10.05.2019 r. godzina 12:00. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Barbara Hoffmann -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotował: Adam Szymanowski 


