Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Biuro Zamówień PubIicznych
ul, Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

BzP,27L7.20ż0

Nysa, dnia 6 lutego 20ż0 r,

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona
internetowa na której została udostępniona SIWZ.
Dotyczy: postępowania

o

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
Ogłoszenie o zamówieniu nr 506024-N-2020 z dnia ż4-07-20ż0 r.

w

trybie

przetargu

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art, 38 ust,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia 20O4r.
Zamawiająry udziela wyjaŚnień na zapytania dotyczące treśćspecyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla przedmiotowego postępowania,
Pytanie 1.
Zgodnie z dokumentacją projektową nalezy zamontować ławkę dookoła drzewa. Montaz oraz dostawa ławki
nie została ujęta w SIWZ i w przedmiarze.
Odpowiedź.

Proszę przyjąc do kalkulacji elementy małej architektury w postaci ławki oraz pojemników na odpady, Nalezy
dodać nową pozycję do kosztorysu.

Pytanie

2.

!

Zgodnie z dokumentacją projektową nalezy wykonać opaskę z biaĘch otoczaków. W SIWZ oraz przedmiarze
prace te nie zostały ujęte . Czy zamawiający przewiduje wykonanie ww, opaski? Jezeli tak proszę
o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź.
Tak przewiduje się wykonanie opaski z białych otoczaków. Prace polegające na wykonaniu opaski z biaĘch
otoczaków poz.30d,1.3
Pytanie 3.
Zgodnie z dokumentacją projektową opcjonalnie nalezy wykonać barierki trawnikowe. W SIWZ oraz

w przedmiarze prace te nie zostały ujęte. Czy zamawiająry przewiduje wykonanie ww. barierek? Jeżeli tak
proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje wykonania barierek trawnikowych.

Pytanie 4.
W dokumentacji projektowej nie została ujęta wysokośćwszystkich drzew/krzewów, które należy posadzić
m.in, magnolii czy tawuĘ. Proszę o podanie wszystkich wysokościplanowanych nasadzeń.
Odpowiedź.
Poniżej wysokoŚci:
- HORTENSJA BUKIETOWA SZCZEPIONA NA PNIU około. 100cm
- LILAK POSPOLITY SZCZEPIONY NA PNIU około 250cm
- MAGNOLIA'YELLOW RIVER' docelowo 400cm
-TAWUŁA SZAM'GREFSHEIM' około B0 cm
- LIATRA KŁOSOWA docelowo 70cm
-

JEZOWM Żonedocelowo

BOcm

- MiSKANT CHTŃSKI'ADAGIo"MINIATURoWY

docelowo 70-90cm.

Pytanie 5.

Czy zamawiająry przewiduje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa (klonu), które nalezy zachować
zgodnie z dokumentacją projektową oraz czy Zamawiający posiada inwentaryzację dendrologiczną
z koniecznymi do wykonania zabiegami pielęgnacyjnymi? Jezeli tak proszę o udostępnienie dokumentu.

Odpowiedź.
Nie przewiduję się zabiegów pielęgnacyjnych drzewa (klonu). Nie wymaga się wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych istniejących roślin i krzewów.

Pytanie 6.
Czy zamawiający posiada opis techniczny do dokumentacji? Jezeli tak to proszę o udostępnienie.
Odpowiedź.

Opis techniczny w załączeniu,

Pytanie 7.

Czy zamawiający dopuszcza jako zdolnoŚĆ techniczną wykonawcy, ze wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat
alejki parkowe, wykonanie wejściai wjazdów na tereny parkowe, oraz dojśćdo budynków?

Odpowiedź.

TAK.

Pytanie 8.
Czy zamawiający przewid uje wyko

na

n

ie obrzeży trawn kowych,
i

Odpowiedź.
TAK, Przewiduje się wykonanie obrzeża ogrodowego z tworzywa sztucznego,
Łączna długoŚĆ to około 1B7 mb, Np. EKO

-

BORD. Nalezy dodać nową pozycję do kosztorysu,

Pytanie 9.

Czy zamawiająry przewiduje regulację bądź przebudowę hydrantu, elementów wodociągowych i gazowych
zlokalizowanych w obrębie projektowanego zadania,

Odpowiedź.

Zamawiająry nie przewiduje takich prac.

Pytanie 10.
Prosimy o wskazanie zakresu prac pielęgnaęyjnych a także pozycji kosztorysowej w
ich 2 letnią pielęgnację.

któĘ

nalezy uwzględnić

Odpowiedź.

Pielęgnacja winna obejmowaĆ systemaĘczne (uwzględniając warunki pogodowe) podlewanie roślini trawy,
utrzymanie roŚlin tak, aby nie dopuścićdo obsychania i obumierania ( w przypadku uschnięcia roślinę nalezy
wymieniĆ). WysokoŚĆ trawy nalezy utrzymywaĆ na poziomie 5-B cm, byliny systematycznie plewić, nawozić
i jesienną porą przycinaĆ. Dodatkowa pozycja w kosztorysie, tzw. ,,kalkulacja własna".

Pytanie 11.

Prosimy o wskazanie miejsca poboru wody w trakcie okreŚlonej przezZamawiającego 2 letniej pielęgnacji.

Odpowiedź.

Woda do pielęgnacji roślinpozostaje w zakresie wykonawcy,

Pytanie 12.
Pozycja nr 15 kosztorysu przewiduje zakup i dostawę gruntu urodzajnego z warstwą próchniczą w ilości
B5,B9m3. Pozycja ponizej - 16, przyjmuje iz jedynie 30m3 ma być rozścielone.Co z pozostałą ilością
(55,B9m3) dostarczonej ziemi.

Odpowiedź.

Pozycja przedmiaru nr 15 zostaje usunięta, wczeŚniejsza poz. Nr 16 zastępuje nr 15 i zachowuje swoje
brzmienie, jednak nowy obmiar wynosi 333,153m3 ijest to odzwierciedlenie pozycji nr 2 (poz.2 x 0,30),

Pytanie 13.
Czy powierzchnie rabat mają byĆ korowane? JeŚli tak to jaka poWierzchnia rabat oraz w jakiej pozycji
kosztorysowej uwzględnić korowanie?

Odpowiedź.
Zamawiająry nie przewiduje tzw. Ściółkowania pod roŚlinami. Natomiast jeślitakie wykończenie ułatwi
wykonawcy pielęgnację to dopuszcza się agrowłókninę obsypaną otoczakami o średnicy2-4 cm

Pytanie 14,
W przekroju A-A załączonego do materiałów przetargowych wynika, ze krawęzniki i obrzeza kamienne winny
byĆ ułozone na ławie betonowej. Przedmiar robót zakłada układanie krawężników i obrzeży na podsypce
cementowo - piaskowej. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź,
Proszę uwzględniĆ w kosztorysie dodatkową pozycję dotyczącą wykonania ławy betonowej zarówno pod
krawęzniki najazdowe ( 0,5 x 0,3) jak równiez obrzeża (0,15 x 0,30).

Pytanie 15.
W przedmiarze robót nie uwzględniono regulacji pionowej urządzeń, znajdujących się w ,,ciągu pieszym oraz
placu" (zasuwy wodne i gazowe) wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.
Odpowiedź.

Zamawiająry nie przewiduje takich prac.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający przewiduje możliwośćzmiany roślinnościna inne gatunki?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza jedynie możliwośćzamiany Hortensji szczepionej na pniu na hortensję bez pnia,

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Przedmiotowe wyjaśnlenia i zmiana treściSIWZ stanowią integraIną jej częśći są wiążące dla
wszystkich Wykonawców. Każdy Wykonawca zobowiązanv jest uwzqlednić przśdmiotowe
wyjaśnieniai zmianąw treściskładanych ofert.

Z up. BU

