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Strona internetowa prowadzonego
postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn.: Przebudowa dróg w Rynku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.),
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla
przedmiotowego postępowania.

Część I
Pytanie nr 1
Większość urządzeń do wbudowania jakie w ramach realizacji zadania musi zakupić Wykonawca objęta jest
dwu, maksymalnie trzy letnią gwarancją producencką. Czy zatem w świetle zapisów SIWZ o wymaganej
minimum 5-cio letniej gwarancji na wbudowanie i montaż będzie wymagana punktowania gwarancja,
natomiast na zabudowane urządzenia
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego kartę gwarancyjna producenta ?
Pytanie nr 2
Czy cięcie i obróbka płyt granitowych ich otworowanie pod zawory, wypełnienia studni i pod wykonanie
oświetlenia liniowego i akcentującego jest wymagana na etapie zamawiania prefabrykacji czy ma być
realizowana na placu budowy ?
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyznaczy nieodpłatnie teren na zorganizowanie placu budowy, składowania materiałów,
depozytów oraz wskaże lub udostępni punkt przyłączenia energii elektrycznej odbioru ścieków i wody
użytkowej oraz wody do pielęgnacji betonu ?
Pytanie nr 4
W przedmiarze opisano demontaż ciężkich żeliwnych słupów oświetleniowych, nie podano miejsca i
odległości odwózki, czy sposobu utylizacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie nr 5
Czy opisanie w przedmiocie zamówienia w zakresie monitoringu dostarczenie licencji BOSCH dla kamer jest
zamienne w stosunku do innych równorzędnych licencji ?
Pytanie nr 6
Czy zamawiający posiada już wzór klucza dostępowego do infrastruktury technicznej, jeśli tak to prosimy
podać jaki typ rygla należy skalkulować
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Odpowiedzi
Ad. 1
Zamawiający będzie żądał przeniesionej gwarancji producenta na urządzenie, natomiast na montaż i
wbudowanie gwarancji wynikającej z zapisów SWZ i umowy.
Ad. 2
Nie określa się miejsca realizacji cięcia i obróbki płyt granitowych. Podstawowym wymaganiem stawianym
przez Zamawiającego w tym zakresie jest wymóg jakościowy tych prac, który będzie weryfikowany na etapie
w trakcie prowadzonych robót oraz czynności odbiorowych.
Ad. 3
Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy Robót. Wszystkie koszty związane z organizacją
zaplecza budowy należy wliczyć do kosztów ogólnych budowy.
Ad. 4
Zamawiający wycofuje zamieszczony plik przedmiaru
jednocześnie udostępnia na stronie zamienny przedmiar
PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1V2.pdf.

<PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1.pdf>
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Ad. 5
Nie, nie jest zamienne. Zamawiający posiada funkcjonujący system monitoringu miejskiego, w ramach
przedmiotowego zadania rozbudowywany o tożsame z nim urządzenia i licencje.
Ad. 6
Wykonawca może skalkulować dowolny typ rygla i pasujący do niego klucz dostępowy. Istotne dla
Zamawiającego jest aby dostarczone rozwiązanie gwarantowało uniemożliwienie dostępu osobom postronnym
za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi.

Część II
Pytanie nr 1
Mając na uwadze, że na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie
z PZP, a ryczałt doznaje swoistego rodzaju ograniczenia w przypadku zawierania umów w trybie zamówień
publicznych, Wykonawca wnosi o zamianę zapisu § 5 ust. 2 zd.1 i zastąpienie go następującą treścią:
„Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.”
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o uzależnienie okoliczności powodujących możliwość odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4), 5) oraz 6) od przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 3
Pomiędzy PW a przedmiarami występują różnice w ilościach:
a) Kanalizacja sanitarna rura kamionkowa :
przedmiar – DN 150 – 56,30 mb - PW – 36,60 mb
przedmiar – DN 200 – 0,00 mb - PW – 110,70 mb
przedmiar – DN 300 – 81,10 mb - PW – 51,50 mb
b) Kanalizacja deszczowa rury PEHD i PP :
przedmiar – DN 300 – 322,80 mb - PW – 360,20 mb
przedmiar – DN 200 – 301,30 mb - PW – 315,20 mb
c) Sieć wodociągowa – żeliwo sfero :
przedmiar – DN 110 – 337,50 mb - PW – 357,20 mb
przedmiar – DN 160 – 86,40 mb - PW – 106,20 mb.
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W związku z tym prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć całość zakresu robót określonego w
PW, oraz w związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysów, prosimy o przesłanie skorygowanych
przedmiarów.
Pytanie nr 4
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał zgodnie z projektem wbudowania
włazów klasy D400 i B125 z wypełnieniem betonowym.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści na czas wykonywania robót jednoczesne zamknięcie wszystkich etapów/ulic (projekt
tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy). Czy można łączyć etapy?
Pytanie nr 6
Czy na czas wykonywania robót niezbędny jest nadzór archeologiczny i konserwatorski z uwagi na zabytkową
architekturę Rynku?
Pytanie nr 7
Czy projektowany monitoring musi zostać włączony i skomunikowany z istniejącym monitoringiem? Jeżeli tak,
to czy włączenie do sieci monitoringu miejskiego nie jest obwarowane gwarancją wykonawcy drugiej części
Rynku? Czy Wykonawca nie będzie zmuszony do przejęcia części gwarancji lub nie będzie obarczony kosztami
uzyskania dostępu do sieci?
Pytanie nr 8
Czy projektowane czujniki parkingowe muszą zostać włączone i skomunikowane z istniejącym systemem
działającym aktualnie na ulicach Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna? Jeżeli tak, to czy włączenie do sieci
parkingów nie jest obwarowane gwarancją wykonawcy poprzedniego systemu? Czy Wykonawca nie będzie
zmuszony do przejęcia części gwarancji lub nie będzie obarczony kosztami uzyskania dostępu do sieci?
Pytanie nr 9
Prosimy o doprecyzowanie, czy projekt fontanny jest wykonany i zatwierdzony? Czy wykonanie projektu
fontanny jest po stronie Wykonawcy?
Pytanie nr 10
Czy wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod wjazdem na parking podziemny Galerii w Rynku (
odcinek D45-D44 i S11_S10) jest związane z przejęciem gwarancji za przedmiotowy wjazd wykonany w
ubiegłym roku? W jakiej technologii ma być wykonana kanalizacja? Jeżeli metodą wykopową, to w jaki sposób
ma być zapewniony wjazd na parking podziemny w czasie wykonywania robót? Kto poniesie koszty za
ewentualne roszczenia właścicieli lokali w Galerii z tytułu braku możliwości wjazdu na parking w czasie
wykonywania robót?
Pytanie nr 11
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie ilości latarń pomiędzy Projektem Wykonawczym a przedmiarem
robót.
Pytanie nr 12
Czy projektowana zieleń ma być wyposażona w system nawadniania – wg części opisowej PW pkt 7.10
Zagospodarowanie terenów zielonych znajduje się tylko zapis – „ zalecana jest instalacja systemu
nawadniającego „?
Pytanie nr 13
Prosimy o doprecyzowanie ile pkt. geodezyjnych pod ochroną będzie wymagało zabezpieczenia/odtworzenia
– wg załączonych przedmiarów 26 szt ?
Pytanie nr 14
W jakiej technologii ma zostać wykonane oznakowanie poziome gdyż Projekt docelowej organizacji ruchu tego
nie precyzuje?
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Pytanie nr 15
Czy należy uwzględnić i ile sztuk - posadzenie drzew z gatunku surmia bignoniowa 'Nana' (obw. pnia
14/16) jak w przedmiarze PR_RYNEK_niekwalifikowalne_dr_e1 poz. 1.8d.1 czy drzewa z gatunku głóg
dwuszyjkowy (obw. pnia 16/18) jak w projekcie wykonawczym?
Pytanie nr 15’
Czy inwestor przewiduje ściółkowanie powierzchni pod roślinami włókniną i grysem granitowym pod wszystkimi
sadzonymi roślinami: drzewa, krzewy, trawy ozdobne - wg części opisowej PW pkt 7.10 Zagospodarowanie
terenów zielonych znajduje się zapis :
„Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować agrowłókniną oraz jasnoszarym grysem granitowym o
granulacji 16/22 mm (współgrającym kolorystycznie z grysem znajdującym się pod roślinami w najbliższym
otoczeniu pasażu np. przy Fontannie Trytona).
Pytanie nr 16
Glebę w obrębie nasadzeń trzeba wyściółkować za pomocą agrotkaniny, zapobiegającej zachwaszczaniu gleby.
Przestrzenie wokół roślin należy dodatkowo wysypać warstwą grysu granitowego o granulacji 8/16 mm lub
16/32 mm.Jeśli tak prosimy o wskazanie gdzie należy ująć koszty wykonania.
Pytanie nr 17
Czy inwestor przewiduje pielęgnację posadzonych roślin i trawnika po zakończeniu inwestycji, jeśli tak, to w
jakim okresie, jakie konkretnie zabiegi pielęgnacyjne i z jaką częstotliwością? W SST – D-09.01.01 Szata
roślinna pkt 5.3 Drzewa i krzewy ppkt 5.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu znajduje się zapis : „ Pielęgnacja w
okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu )
Jeśli tak prosimy o wskazanie gdzie należy ująć koszty wykonania.
Pytanie nr 18
W związku z dużą ilością niejasności i wydłużającym się czasem pozyskania ofert od podwykonawców oraz
dostawców materiałów, co związane jest z występującą sytuacją epidemiczną, zwracamy się z prośbą o
wydłużenie terminu składania ofert conajmniej do dnia 02.04.2021. tj. piątek. Wydłużenie terminu składania
ofert o wnioskowany czas, pozwoli Wykonawcy na należyte sporządzenie wyceny, a tym samym przedstawienie
rzetelnej i korzystnej oferty.

Odpowiedzi:
Ad. 1
Podtrzymuje się zapisy w dotychczasowej formie.
Ad. 2
Podtrzymuje się zapisy w dotychczasowej formie.
Ad. 3
Przedstawiony projekt wykonawczy, swoim zakresem obejmuje odcinki już wcześniej zrealizowane. Do wyceny
należy przyjąć wartości ujęte w przedmiarze robót.
Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem
tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, Wykonawca
robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.
Ad. 4
Zamawiające informuje, iż będzie wymagał stosowania na studniach kanalizacyjnych tylko i wyłącznie włazów
pełnożeliwnych. W miejscach narażonych na ruch pojazdów przewiduje się włazy klasy D400, natomiast w
ciągach przeznaczonych tylko i wyłącznie dla ruchu pieszego, włazy klasy B125.
Ad. 5
Organizacja placu budowy i tym samym kolejność etapów realizacji zadania należy do Wykonawcy robót w
tym również opracowanie i zatwierdzenie koniecznych do tego celu projektów czasowej organizacji ruchu.
Ad. 6
Kwestia ewentualnego nadzoru archeologicznego oraz konserwatorskiego wynika z załączonych do
dokumentacji przetargowej dokumentów. Zapewnienie wskazanych nadzorów leży postronnie Wykonawcy.
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Ad. 7
Projektowany monitoring zaprojektowano jako włączenie do istniejącej sieci monitoringu miejskiego
w punkcie, który nie jest objęty gwarancją poprzedniego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie zmuszony do
przejęcia gwarancji istniejącego systemu oraz nie będzie obarczony kosztami uzyskania dostępu do istniejącej
sieci.
Ad. 8
Projektowane czujniki parkingowe mają być włączone i skomunikowane z istniejącym systemem działającym
aktualnie na ulicach Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna.
System obsługujący czujniki parkingowe jest objęty gwarancją. Działania Wykonawcy muszą być poprzedzone
uzyskaniem potwierdzenia utrzymania pierwotnej gwarancji na rozbudowywany system.
Ad. 9
W załączeniu przekazuje się projekt wykonawczy fontanny wraz z jej technologią. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z bezwzględnym
zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych). Przed realizacją ewentualny
zamienny projekt musi zostać uzgodniony przez Inwestora, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta.
Ad. 10
Odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze wjazdu do obiektu usługowo – mieszkalnego nie
podlega wykonaniu na tym etapie. Zakres ten nie jest ujęty w dołączonym do dokumentacji przetargowej
przedmiarze robót.
Ad. 11
Zamawiający w ramach odpowiedzi załącza zamienny schemat ET03
oraz wycofuje zamieszczony
plik przedmiaru <PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1.pdf> jednocześnie udostępniając na stronie zamienny
przedmiar PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1V2.pdf. Oferent w wycenie winien uwzględniać łączne ilości
wynikające z załączonych dokumentów.
Ad. 12
Nie przewiduje się wyposażenia projektowanej zieleni w system nawadniania.
Ad. 13
Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z
stanem faktycznym. Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy
projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty
pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.
Ad. 14
Oznakowanie poziome należy wykonać z mas chemoutwardzalnych jako grubowarstwowe.
Ad. 15
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się nasadzenie drzew z gatunku Głóg Dwuszyjkowy, drzewa
w formie piennej, usytuowane wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w ilości 12+5 i obwodzie pnia 16/18
na wysokości 1,0 m, bez określania wysokości szczepienia.
W ramach placów przewiduje się nasadzenie dwóch drzew z gatunku Platan Klonolistny o obwodzie pnia na
wysokości 1,0 m min. 30 cm. Wysokość szczepienia korony min. 1.50 m od poziomu terenu.
Ad. 15’
Zgodnie z PW: „Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować agrowłókniną oraz jasnoszarym grysem
granitowym o granulacji 16/22 mm (współgrającym kolorystycznie z grysem znajdującym się pod roślinami w
najbliższym otoczeniu pasażu np. przy Fontannie Trytona).
Ad. 16
Koszty wykonania terenów zielonych, a w szczególności ściółkowania za pomocą agrotkaniny, zapobiegającej
zachwaszczaniu gleby oraz koszty związane z wypełnieniem przestrzeni wokół roślin warstwą grysu
granitowego o granulacji 8/16 mm lub 16/32 mm należy ująć w robotach związanych z wykonaniem terenów
zielonych.
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Ad. 17
Inwestor zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia robót pielęgnacyjnych i nawadniających nowo
zagospodarowanych terenów zielonych w okresie 1 roku od daty protokolarnego odbioru inwestycji.
Ad. 18
Wydłużono termin składania ofert do dnia 09.04.2021 r.

Część III
Pytanie nr 1
Zwracamy się o doprecyzowanie formy architektonicznej, technologii wykonania , posadowienia, komory
technicznej dla wykonania fontanny – poz. 11 przedmiaru
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie wymagań jakościowych dotyczących materiałów kamiennych przewidzianych przez
Zamawiającego w ramach realizacji zadania.
Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie czy podane w przedmiarze (pozycja 110) dotyczące wymiany krat uwzględniają
również kraty w obszarze wylotów ul Wyzwolenia i Grzybowej.
Pytanie nr 4
Prosimy o informacje czy wymagane w dokumentacji i przedmiarze czujniki zajętości miejsc parkingowych
należy dostarczyć i zamontować i ile sztuk oraz czy Zamawiający oczekuje też zaimplementowania do
systemu nadrzędnego, jeśli tak to jakiego typu jest/będzie to system.
Pytanie nr 5
W pozycjach 72-75 przedmiaru zawarto montaż naświetlaczy w sumie 6 szt. Wg PZT i schematu widnieją 2
szt. lecz do przełożeniu. Prosimy o zmianę przedmiaru lub uzupełnienie cz. graficznej o naświetlacze do
zainstalowania wymienione w przedmiarze.
Pytanie nr 6
Na schemacie ET03 widnieje inna ilość naświetlaczy w stosunku do PZT. Dotyczy to słupów 1/6 i 1/30. W
przedmiarze brak. Prosimy o zmian e schematu lub przedmiaru

Odpowiedzi:
Ad. 1
W załączeniu przekazuje się projekt wykonawczy fontanny wraz z jej technologią. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z bezwzględnym
zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych). Przed realizacją ewentualny
zamienny projekt musi zostać uzgodniony przez Inwestora, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta.
Ad. 2
Do nawierzchni należy stosować kostkę brukową spełniająca wymagania normy PN-EN 1342, kl. T2, obrabianą
mechanicznie w pięciu płaszczyznach, natomiast górna płaszczyzna cięta i płomieniowana.
Materiał (struktura, barwa) przewidziany do zabudowania musi bezwzględnie zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.
Tożsamy materiał należy stosować jako wypełnienie pokryw studniach telekomunikacyjnych oraz tych
mieszczących urządzenia techniczne, z zachowaniem geometrycznego wzoru sąsiadującej z pokrywą
nawierzchni, który winien przenikać się wizualnie pomiędzy nawierzchnia a pokrywą.
Zwraca się również uwagę o konieczności bezwzględnego zachowania liniowości spoin zarówno w przestrzeni
podłużnej jak i poprzecznej układanych nawierzchni granitowych. Wyjątek mogą stanowić nawierzchni
granitowe realizowane na łukach poziomych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowanego materiału na kontrakcie oraz jakości
wykonywanych robót Inspektor Nadzoru może żądać na koszt Wykonawcy robót przeprowadzenia
dodatkowych badań. Dodatkowe badania nie mogą być podstawą ze strony Wykonawcy Robót do żądania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
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Ad. 3
W poz. 110 przedmiaru robót, należy uwzględnić dodatkowo wymianę 4 krat – nie zmieniając podanych ilości.
Ponadto zwraca się uwagę Wykonawcy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem
faktycznym, Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu
robót zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.
Ad. 4
Projektowane czujniki parkingowe mają być włączone i skomunikowane z istniejącym systemem działającym
aktualnie na ulicach Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna. Ilość czujników do zamontowania jest równa ilości
miejsc postojowych.
Ad. 5
Zamawiający w ramach odpowiedzi załącza zamienny schemat ET03
oraz wycofuje zamieszczony
plik przedmiaru <PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1.pdf> jednocześnie udostępniając na stronie zamienny
przedmiar PR_RYNEK_niekwalifikowalne_eN_e1V2.pdf. Oferent w wycenie winien uwzględniać łączne ilości
wynikające z załączonych dokumentów.
Ad. 6
Odpowiedź na pytanie zawarta w odpowiedzi jak dla pytania 5.

Część IV
Pytanie nr 1
Proszę o informacje jaki istniejący system detekcji miejsc postojowych jest zainstalowany w ulicach Kolejowej,
Wrocławskiej, Rynek i ul. Celnej do którego Wykonawca powinien się dowiązać. Wskazanie rodzaju programu
lub producenta to niezbędne informacje do wyceny tego elementu robót.
Pytanie nr 2
Proszę o załączenie na stronie Zamawiającego przedmiarów w wersji ath. jeżeli Zamawiający jest w ich
posiadaniu.
Pytanie nr 3
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 08.04.2021r. Ze względu na aktualnie panująca sytuację
epidemiologiczną oraz trudności związane z uzyskaniem wycen, prosimy o wydłużenie czasu niezbędnego do
rzetelnego opracowania oferty.

Odpowiedzi:
Ad. 1
System informacji parkingowej SmartFACTOR. Medium komunikacyjne LORA.
System zdalnego monitorowania stanu zajętości miejsc parkingowych (SPSF) jest oparty na zabudowie
modułów czujników (Device) w nawierzchni monitorowanego obszaru. Jeden moduł odpowiada za rozpoznanie
stanu jednego miejsca.
Lokalizacje czujników w miejscach parkingowych zostały przedstawione na rysunkach.
Moduły czujników są urządzeniami bezprzewodowymi, zasilanymi bateryjnie, komunikującymi się
bezprzewodowo z bramką komunikacyjną Lora Gateway. Jedno urządzenie Lora Gateway pozwala obsłużyć w
warunkach miejskiej zabudowy, obszar o średnicy do 1200 metrów (w zależności od specyfiki zabudowy i
rozmieszczenia anteny Lora Gateway). Informacje pochodzące z modułów czujników, przekazywane są
następnie do dedykowanej aplikacji serwerowej (Server app), zarządzającej systemem. Dane są
archiwizowane i mogą zostać odczytane przy aplikacji administracyjnej, służącej również do konfiguracji
systemu. W dalszej kolejności, informacje na temat statusu zajętości miejsc parkingowych, przekazywane są
do aplikacji klienckich, np. aplikacji mobilnej dla mieszkańców (Mobile).
Schemat blokowy sieci SPSF przedstawiono na rysunku.
Moduł czujników (Device) jest zabudowany w wodoszczelnej obudowie żeliwnej.
Urządzenie jest montowane w nawierzchni i jest odporne na czynniki mechaniczne, w tym na pługi śnieżne.
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Do detekcji pojazdów znajdujących się na miejscach parkingowych, urządzenie wykorzystuje trzy rodzaje
czujników:
- czujnik natężenia światła od długości fali z zakresu 320-1050 nm (zakres widzialny i bliska podczerwień)
Zakres pomiarowy 1-65535 lx.
- czujnik pola magnetycznego o zakresie pomiarowym +/- 8 G przy rozdzielczości 5mG.
- czujnik odległości o zakresie pomiarowym 10-150 cm.
Pomiar stany wykonywany jest cyklicznie w interwałach 8 sekundowych. Przesłanie i interpretacja danych
przez aplikację serwerową zajmuje od 2 do 5 sekund.
Zabudowana w module czujnika bateria, zapewnia czas pracy do 5 lat, w zależności od specyfiki ruchu (liczba
wystąpień zmiany stanu) i warunków atmosferycznych (temperatura)
Dane techniczne czujnika parkingowego Systemu SPSF
Specyfikacja techniczna
System SPSF
Wymiary urządzenia
śred. - 180 mm, wysokość - 97 mm
Wymiary części widocznej na powierzchni
śred. - 180 mm, wysokość - 15 mm
Kolor
Czarny
Waga
4,5 kg
Materiał
żeliwo, żwica
Zakres temperatury pracy
-40 + 85 C
Zakres temperatury przechowywania
-40 + 85 C
Maksymalna wilgotność otoczenia
100%
Standard komunikacji
LoRaWAN 868 MHz (EU)
Bateria
Litowa, 19000 mAh
Oczekiwany czas pracy baterii
powyżej 5 lat
Pługoodporność
tak
Mechanizm detekcji
światło, magnetyczny, podczerwieni
Oczekiwana dokładność detekcji
98%
Ad. 2
Zamawiający publikuje przedmiary w wersji edytowalnej.
Ad. 3
Wydłużono termin składania ofert do dnia 09.04.2021 r.

Część V
Pytanie nr 1
Dział zagospodarowanie terenów zielonych
W projekcie wykonawczym są wyszczególnione następujące nazwy krzewów:
„3. Głóg dwuszyjkowy 17szt.”
„10. Platan klonolistny 2szt.”
Których brak w przedmiarze.
W przedmiarze z kolei występuje pozycja:
„8. Surmia bignoniowa 12szt.”
Która nie jest ujęta w projekcie wykonawczym
Która wersja jest poprawna?
Pytanie nr 2
Fontanna.W udostępnionych materiałach przetargowych znajduje się rozbieżność w projekcie wykonawczym
branży drogowej. Opis techniczny fontanny wskazuje wykonanie klasycznej fontanny tryskającej wodą z
podświetleniem diodami led, natomiast udostępnione rysunki od nr D-13 do nr D-17 zatytułowano "fontanna
multimedialna" pomiędzy opisem technicznym a rysunkami jest rozbieżność. W związku z powyższym prosimy
wskazanie typu fontanny oraz o udostępnienie szczegółowej specyfikacji technicznej.
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Pytanie nr 3
Meble architektury. Czy wykonawca może stosować materiały równoważne tj. wykonane ze wskazanych
surowców jednak w innym kształcie - dotyczy ławek oraz huśtawek
Pytanie nr 4
Meble architektury:
Proszę o wskazanie nośności huśtawki z pergolą
Pytanie nr 5
W opisie projektant zaleca zastosowanie systemu nawadniania. Brak schematów montażu ww. systemu oraz
danych technicznych. Brak go również w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie braków.

Odpowiedzi:
Ad. 1
W przedmiarze robót dot. Rewitalizacji Rynku w Nysie, branża drogowa, etap I, koszty niekwalifikowalne, poz.
nr 8 należy przyjąć do nasadzenia drzewo gatunku Głóg Dwuszyjkowy.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się drzewa w formie piennej, łącznie w ilości 12+5 i obwodzie
pnia 16/18 na wysokości 1,0 m, bez określania wysokości szczepienia.
Ad. 2
W załączeniu przekazuje się projekt wykonawczy fontanny wraz z jej technologią. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z bezwzględnym
zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych). Przed realizacją ewentualny
zamienny projekt musi zostać uzgodniony przez Inwestora, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta.
Ad. 3
Dopuszcza się materiały równoważne lecz bez zmiany kształtu.
Ad. 4
Nośność huśtawki z pergolą min. 0,5 kN
Ad. 5
Nie przewiduje się wyposażenia projektowanej zieleni w system nawadniania.

Część VI
Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczący rodzaju kostki granitowej, która ma być układana na chodnikach.
Przedmiary robót dla branży drogowej wskazują, że na chodnikach powinna zostać ułożona kostka granitowa
„10”. Jeżeli parametr 10 wskazuje wysokość kostki proszę o informację jakie są pozostałe wymiary kostki „10”.
W dokumentacji projektowej tj. rysunki przekroi konstrukcyjnych brak jest wskazania na kostkę o wymiarze
„10”, w przekrojach na chodnikach występuje kostka „18” barwy jasnej i ciemnej. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności i informację jaką kostkę granitową należy układać na chodnikach. Ponadto proszę o
rozszyfrowanie co dokładnie oznacza używane w dokumentacji i przedmiarach określenie „18” oraz „10” dla
kostek granitowych. W dokumentacji oznaczeniem „18” są opisywane kostki o różnych wymiarach tj. 18x18x18
oraz 18x18x12, proszę zatem o wyjaśnienia co dokładnie oznacza skrót „18”.
Pytanie nr 2
W przedmiarze robót dotyczących prac drogowych wskazano, że na placach należy układać kostkę granitową
o wysokości 18 cm (dotyczy przedmiaru w branży drogowej z dnia 12.02.2021r.), natomiast płyty, które będą
układane obok mają posiadać wysokość 12 cm. Ponadto w dokumentacji projektowej wskazano, że na placach
należy układać kostkę o wymiarach 18x18x12 (wysokość 12 cm?). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i
ewentualną korektę zapisów w przedmiarze robót. Ze względu na konieczność załączenia do oferty
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kosztorysów opracowanych według przedmiarów Zamawiającego, prosimy o zamieszczenie zaktualizowanych
przedmiarów robót.
Pytanie nr 3
Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje dokumentacją dotyczącą wykonania fontanny. Rysunki
zamieszczone w projekcie branży drogowej są niewystarczające do rzetelnej wyceny całości robót związanych
z realizacją fontanny. Brak opisu technicznego w tym szczegółowych rozwiązań technicznych oraz
konstrukcyjnych uniemożliwia wycenę tego elementu robót. Rysunki zamieszczone w dokumentacji
projektowej: Projekt Wykonawczy Drogi mają charakter ogólnej koncepcji. W opisie przedmiaru robót znajduje
się informacja, że fontannę należy wykonać wraz z pokojem technicznym wg. projektu. Prosimy zatem o
udostepnienie tego projektu.
Pytanie nr 4
Proszę o informację czy przedmiotowe zadanie obejmuje realizację 4 etapów sieci sanitarnych zgodnie z
dokumentacją podzieloną na części (etapy) od I do IV?
Zgodnie z przedmiarami robót dla branży sanitarnej (Sieci Sanitarne – Etap I – koszty kwalifikowane, Sieci
sanitarne - Etap I – koszty niekwalifikowane, Sieci sanitarne – Etap II) należy wykonać inne ilości niż wskazano
w dokumentacji projektowej. W kolumnie „Ilości wg. przedmiaru” uzyskano sumując pozycje ułożenia
odpowiednich rur z 3 przedmiarów wymienionych powyżej. W kolumnie „Ilość wg. dokumentacji” uzyskano
sumując ilości wskazane w opisach technicznych dokumentacji sanitarnej podzielone na 4 etapy. Prosimy o
wyjaśnienie rozbieżności i ewentualna korektę ilości i pozycji przedmiarowych.
Lp.

Rodzaj sieci

1.

Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego
DN/OD 160
Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego
DN/OD 110
Sieć kanalizacji sanitarnej DN/OD 200
(kanały z kamionki)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sieć kanalizacji sanitarnej DN/OD 300
(kanały z kamionki)
Sieć kanalizacji sanitarnej DN/OD 150
(kanały z kamionki)
Sieć kanalizacji deszczowej PEHD DN 300
Sieć kanalizacji deszczowej PP DN 200

Ilości wg.
przedmiaru
86,40 mb

Ilość wg.
dokumentacji
106,20 mb

Różnica
- 19,80 mb

337,50 mb

357,20 mb

- 19,70 mb

0 mb
Brak w
przedmiarze
81,10 mb

110,7 mb

-110,70 mb

51,50 mb

29,60 mb

56,30 mb

36,60 mb

19,70 mb

322,80 mb
301,30 mb

360,20 mb
315,20 mb

-37,40 mb
-13,90 mb

Odpowiedzi:
Ad. 1
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową, należy stosować kostkę „18” o wymiarach 18x18x18 w części
drogowej oraz „18” o wymiarach 18x18x12 cm w obrębie placów, natomiast kostka „10” o wymiarach
10x10x10. W załączeniu skorygowany, o oczywistą omyłkę pisarską, przekrój konstrukcyjny.
Jednocześnie informuje się, iż do nawierzchni należy stosować kostkę brukową spełniająca wymagania normy
PN-EN 1342, kl. T2, obrabianą mechanicznie w pięciu płaszczyznach, natomiast górna płaszczyzna cięta i
płomieniowana.
Materiał (struktura, barwa) przewidziany do zabudowania musi bezwzględnie zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.
Tożsamy materiał należy stosować jako wypełnienie pokryw studniach telekomunikacyjnych oraz tych
mieszczących urządzenia techniczne, z zachowaniem geometrycznego wzoru sąsiadującej z pokrywą
nawierzchni, który winien przenikać się wizualnie pomiędzy nawierzchnia a pokrywą.
Zwraca się również uwagę o konieczności bezwzględnego zachowania liniowości spoin zarówno w przestrzeni
podłużnej jak i poprzecznej układanych nawierzchni granitowych. Wyjątek mogą stanowić nawierzchni
granitowe realizowane na łukach poziomych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowanego materiału na kontrakcie oraz jakości
wykonywanych robót Inspektor Nadzoru może żądać na koszt Wykonawcy robót przeprowadzenia
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dodatkowych badań. Dodatkowe badania nie mogą być podstawą ze strony Wykonawcy Robót do żądania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Ad. 2
W załączeniu skorygowany przedmiar robót. (nazwa pliku ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ad. 3
W załączeniu przekazuje się projekt wykonawczy fontanny wraz z jej technologią. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z bezwzględnym
zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych). Przed realizacją ewentualny
zamienny projekt musi zostać uzgodniony przez Inwestora, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta.
Ad. 4
Przedstawiony projekt wykonawczy, swoim zakresem obejmuje odcinki już wcześniej zrealizowane. Do wyceny
należy przyjąć wartości ujęte w przedmiarze robót.
Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem
tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, Wykonawca
robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.

Część VII
Pytanie nr 1
Proszę o podanie typu kabla światłowodowego 12J
Pytanie nr 2
Proszę o informacje, czy wygląd materiałów z zakresu elektryki (lampy, słupy, wysięgniki, etc.) ma
nawiązywać do wbudowanych na terenie miasta. Jeżeli tak, to prosiłbym o podanie wbudowanych modeli w
odniesieniu do zestawienia materiałów branży elektrycznej.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Typ kabla światłowodowego – Z-XOTKtsd 12J lub równorzędny
Ad. 2
ZGODNIE Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ lampy, słupy, wysięgniki, etc., mają
być bezwzględnie takie same jak zabudowane w ciągu ulic Kolejowej, Wrocławskiej, Rynek, Celnej. Zgodność
dotyczyć ma zarówno wizerunku, materiału wykonania oraz pokrycia antykorozyjnego w tym powłoki
antyplakat. Zestawienie materiałów zawiera wszystkie niezbędne elementy do wbudowania wraz z ich
parametrami, natomiast dołączone rysunki techniczne wyczerpująco określają formę przestrzenną tych
elementów.
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Część VIII
Pytanie nr 1
Zgodnie z SWZ pkt. 5, ppkt. 1. Wykonawca w ofercie zobligowany jest uwzględnić opłaty za zajęcie pasa
drogowego. Wykonawca wnosi o informację, czy Wykonawca zadania zostanie obciążony kosztami zajęcia
pasa drogowego na działkach będących w zarządzie Gminy Nysa?
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy? Jeżeli tak to prosimy
o udostępnienie.
Pytanie nr 3
W związku z zapisami umowy §3 pkt. 1 ppkt 2 odnośnie nadzoru archeologicznego w celu rzetelnego
sporządzenia oferty Wykonawca wnosi o przekazanie uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorowi
Zabytków.
Pytanie nr 4
Do której ze stron należeć będą koszty ewentualnych ratunkowych badań archeologicznych?
Pytanie nr 5
W której pozycji kosztorysu Wykonawca winien uwzględnić koszt nadzoru archeologicznego?
Pytanie nr 6
W której pozycji kosztorysu Wykonawca winien uwzględnić koszt nadzoru saperskiego?
Pytanie nr 7
Zgodnie z umową §5 pkt. 2 : Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej,
jak również w nich nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca wnosi o wykreślenie słów „jak również
w nich nie ujęte”. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu powinien odpowiadać tylko za zakres robót
ujętych w dokumentacji projektowej oraz przetargowej.

Pytanie nr 8
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów par.5 pkt. 18. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania oraz na
podstawie zapisów PZP Zamawiający ustala budżet oraz określa zakres zadania, a Wykonawca sporządzając
ofertę uwzględnia wszystkie niezbędne koszty bezpośrednie oraz pośrednie zadania. Zmiana zakresu zadania
i jej ograniczenie w trakcie trwania kontraktu wpływa na zmianę wartości powyższych kosztów i jest niemożliwa
do oszacowania w chwili sporządzenia oferty tym samym niezgodna z zapisami PZP. W związku z powyższym
Wykonawca wnosi o zmianę lub wykreślenie zapisu: 18. Ponadto przewiduje się możliwość obniżenia

wynagrodzenia ryczałtowego z ust. 1 niniejszej umowy w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu
realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego
prawa w szczególności w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji będącej przedmiotem
niniejszej umowy. Zamawiający może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego
zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany.
Pytanie nr 9
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów par.5 pkt. 19. i o określenie zasadności sporządzania kosztorysów robót
zaniechanych skoro powyższe kosztorysy stanowić będą załącznik do oferty Wykonawcy.
Pytanie nr 10
Zgodnie z pkt. 34 SWZ Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań natomiast w umowie §7 pkt. 1 widnieje zapis: „Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami
własnymi”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udział
Podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia i prosi o wykreślenie zapisu §7 pkt. 1.: 1. Cały zakres

robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
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Pytanie nr 11
Dotyczy zapisów Umowy §12 .Wykonawca powołując się na zasadę równości stron wnosi o zmianę wysokości
kary w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w innych przypadkach niż wymienione w §11 z
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada z 5% na 15% wynagrodzenia umownego brutto (analogicznie
jak w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę).
Pytanie nr 12
Karta Gwarancyjna pkt. 3 – Wykonawca wnosi o skrócenie czasu powiadomienia Wykonawcy o fakcie
ujawnienia wad do 7 dni. Pozostawienie okresu 1-go miesiąca może spowodować pogłębienie wady i
powiększenie kosztu jej usunięcia.
Pytanie nr 13
Czy zgodnie z nowymi zapisami PZP Zamawiający wymaga wykonania i uczestnictwa w obowiązkowej wizji
lokalnej u Zamawiającego wraz ze sporządzeniem i przekazaniem protokołu potwierdzenia uczestnictwa
Wykonawcy.
Pytanie nr 14
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy zakres robót określonych jako przedmiary w folderze: PLAC należą do
kosztów kwalifikowanych czy niekwalifikowanych.
Pytanie nr 15
Dotyczy przedmiaru energetyka folder PLAC. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje
formę uproszczoną przekazanego przedmiaru w formie szczegółowej z zachowaniem kolejności i ilości pozycji
przedmiarowych.
Pytanie nr 16
Wykonawca wnosi o udostępnienie przedmiarów w wersji ath. Powyższe znacznie ułatwi sporządzenie
wymaganych zestawień RMS jako wymagane zapisami SWZ załączniki do oferty.
Pytanie nr 17
Dotyczy pozycji przedmiarowej branży drogowej poz. 44 folder PLAC. Wg wyliczeń Wykonawcy powyższa
pozycja dubluje się z poz. 30 powyższego przedmiaru. Wykonawca wnosi o korektę ilości pozycji 44.
Pytanie nr 18
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż kostka o wys. 18 cm z poz. 39 przedmiaru branży drogowej roboty
kwalifikowane w ilości 645,9 m2 zgodnie z rysunkiem PZT dotyczy kostki z ODZYSKU.
Pytanie nr 19
W związku z bardzo krótkim okresem czasu od ogłoszenia Zamówienia do złożenia oferty oraz szerokim
zakresem robót branżowych Wykonawca zwraca się z prośbą i zmianę terminu składania ofert o minimum 10
dni niezbędnych do przygotowania rzetelnej oferty w tym do pozyskania ofert od Wykonawców i Dostawców.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Wykonawca zadania nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego na działkach będących
w zarządzie Gminy Nysa.
Ad. 2
Organizacja placu budowy, kolejność etapów realizacji zadania należy do Wykonawcy robót w tym również
opracowanie i zatwierdzenie koniecznych do tego celu projektów czasowej organizacji ruchu.
Ad. 3
W załączeniu przekazuje się decyzję o pozwoleniu Konserwatorskim.
Ad. 4
Koszty ewentualnych ratunkowych badań archeologicznych będą należeć do Wykonawcy robót.
Ad. 5
Koszt nadzoru archeologicznego Wykonawca robót winien uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
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Ad. 6
Koszt nadzoru saperskiego Wykonawca robót winien uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
Ad. 7
Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z
projektem budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.
Ad. 8
§5 ust. 18 nie jest niezgodny z PZP. W zestawieniu z §5 ust.22 odpowiada wymaganiom art. 433 pkt.4. PZP.
Ad. 9
Podtrzymuje się zapisy w dotychczasowej formie.
Ad. 10
Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Jest to wzór umowy przewidujący alternatywne zapisy w
zależności od tego czy Wykonawca zadeklaruje w ofercie udział Podwykonawców.
Kwestionowany zapis nie ma na celu uniemożliwienia posłużenia się Podwykonawcami.
Ad. 11
Zapis ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy.
Gmina nie jest zainteresowana odstąpieniem od umowy, ale jej realizacją, stąd nie ma ryzyka dla Wykonawcy,
że Gmina bez uzasadnienia odstąpi od umowy.
Ryzyko takie jest zaś ze strony Wykonawcy, dlatego przewidziano dla niego karę z tego tytułu.
Ad. 12
Zamawiający na etapie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą zmieni zapisy w karcie gwarancyjnej o
powiadomieniu Wykonawcy o fakcie ujawnienia wad w terminie z 30 do 7 dni.
Ad. 13
Zamawiający nie wymaga wykonania i uczestnictwa w wizji lokalnej.
Ad. 14
Informacja ta nie jest istotna dla Wykonawcy
Ad. 15
Zamawiający wycofuje przedmiar
<PR_Rynek_ee,tt.pdf>
<PR_Rynek_ee,tt_V2.pdf> uzupełniony o pozycje 63 i 64.

zamieszcza

zamienny

przedmiar

Ad. 16
Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej.
Ad. 17
Zamawiający udostępnia skorygowany o oczywistą omyłkę przedmiar robót branży drogowej w wersji
edytowalnej.
Ad. 18
Zamawiający potwierdza, że pozycja przedmiarowa nr 39 dotyczy kostki z odzysku.
Ad. 19
Wydłużono termin składania ofert do dnia 09.04.2021 r.
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Część IX
Pytanie nr 1
Na jakiej wysokości powinny zaczynać się korony sadzonek drzew z gatunku platan klonolistny oraz głóg
dwuszyjkowy 'Paul'Scarlet' przewidziane w projekcie?
Odpowiedzi:
Ad.1
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się nasadzenie drzew z gatunku Głóg Dwuszyjkowy, drzewa
w formie piennej, usytuowane wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w ilości 12+5 i obwodzie pnia 16/18
na wysokości 1,0 m, bez określania wysokości szczepienia.
W ramach placów przewiduje się nasadzenie dwóch drzew z gatunku Platan Klonolistny o obwodzie pnia na
wysokości 1,0 m min. 30 cm. Wysokość szczepienia korony min. 1.50 m od poziomu terenu.

Część X
Pytanie nr 1
Proszę o doprecyzowanie, z jakiego materiału ma być wykonana ławka bezoparciowa - istnieje rozbieżność
pomiędzy rysunkiem D18, a opisem.
Proszę również o doprecyzowanie parametrów/kolorystyki.
Pytanie nr 2
Proszę o wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki. Brak oznaczenia na rysunkach i w opisie.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Ławkę bezoparciową planowaną do zabudowy w rejonie projektowanych nasadzeń wykonać w konstrukcji
stalowo – drewnianej identycznej jak już zamontowana.
Konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie
realizacji inwestycji. Siedzisko drewniane (drewno egzotyczne), zaimpregnowane oraz zabezpieczone przed
czynnikami atmosferycznymi, wykonane wg wzoru, zgodnie z kartą katalogową dołączoną do dokumentacji
przetargowej.
Ad. 2
W załączeniu plan wycinki.

Część XI
Pytanie nr 1
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wymagania technicznymi i
materiałowymi w zakresie budowy i montażu fontanny wraz z pełnym zestawieniem materiałowym.
Zamieszczone rysunki nie stanowią pełnej dokumentacji technicznej i są niewystraczające w celu określenia
kosztu powyższego zakresu.
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wymagania technicznymi i
materiałowymi w zakresie montażu pulpitu informacyjnego. Zamieszczone rysunki nie stanowią pełnej
dokumentacji technicznej i są niewystraczające w celu określenia kosztu powyższego elementu.
Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wymagania technicznymi i
materiałowymi w zakresie budowy systemu detekcji miejsc postojowych.
Pytanie nr 4
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Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wymagania technicznymi i
materiałowymi w zakresie budowy stacji pomiarowej z zasilaniem solarnym - radar z tablicą zmiennej treści
(aktywną),.
Pytanie nr 5
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi wymagania technicznymi i
materiałowymi w zakresie elementów małej architektury . Zamieszczone rysunki nie określają wymagań
materiałowych oraz nie precyzują wymiarów m.in.: ławek betonowych, drewnianych, latarń,
oraz wymagań materiałowych dla wiat przystankowych, , pulpitu info, latarń, donic.
Pytanie nr 6
Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie wszystkich wymiarów dla kostki granitowej o wys. 10 cm
ciętej i płomieniowanej w górnej płaszczyźnie.
Pytanie nr 7
Do której ze stron należeć będzie drewno pozyskane z wycinki?
Pytanie nr 8
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o operat dendrologiczny wraz ze zgodą na wycinkę drzew w
okresie lęgowym ptaków.
Pytanie nr 9
Wykonawca wnosi o określenie lokalizacji miejsca wywozu elementów z rozbiórki przewidzianych do
przekazania do Zamawiającego.
Odpowiedzi:
Ad. 1
W załączeniu przekazuje się projekt wykonawczy fontanny wraz z jej technologią. Dopuszcza się możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w oparciu o technologię innych producentów z bezwzględnym
zachowaniem parametrów określonych w projekcie (wizualnych i technicznych). Przed realizacją ewentualny
zamienny projekt musi zostać uzgodniony przez Inwestora, Nadzór Inwestorski oraz Projektanta.
Ad. 2
Wymagania w zakresie pulpitu informacyjnego – multimedialnego:
BUDOWA:
 Stalowa obudowa lakierowana proszkowo – w kolorze grafitowym, nasycenie do ustalenia z
Zamawiającym
 Montaż, demontaż zgodny z instrukcją producenta.
MINIMALNE WYPOSAŻENIE:
 Monitor min. 27”
 Nakładka dotykowa IR
 Komputer PC:
 Procesor Intel® Core i5 10gen 10400F 2,9 - 4,3 GHz
 Karta graficzna nVIDIA® GeForce GTX1650
 Pamięć RAM 8 GB
 Pojemność dysku 1000 GB
 Dodatkowy dysk 512 GB SSD
 System operacyjny + oprogramowanie uzgodnione z Zamawiającym
 Głośniki stereo
 Nakładka pojemnościowa
 Karta Wi-Fi
 Acces Point + antena
 Oprogramowanie zarządzające
Ad. 3
System zdalnego monitorowania stanu zajętości miejsc parkingowych (SPSF) jest oparty na zabudowie
modułów czujników (Device) w nawierzchni monitorowanego obszaru. Jeden moduł odpowiada za rozpoznanie
stanu jednego miejsca.
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Lokalizacje czujników w miejscach parkingowych zostały przedstawione na rysunkach.
Moduły czujników są urządzeniami bezprzewodowymi, zasilanymi bateryjnie, komunikującymi się
bezprzewodowo z bramką komunikacyjną Lora Gateway. Jedno urządzenie Lora Gateway pozwala obsłużyć w
warunkach miejskiej zabudowy, obszar o średnicy do 1200 metrów (w zależności od specyfiki zabudowy i
rozmieszczenia anteny Lora Gateway). Informacje pochodzące z modułów czujników, przekazywane są
następnie do dedykowanej aplikacji serwerowej (Server app), zarządzającej systemem. Dane są
archiwizowane i mogą zostać odczytane przy aplikacji administracyjnej, służącej również do konfiguracji
systemu. W dalszej kolejności, informacje na temat statusu zajętości miejsc parkingowych, przekazywane są
do aplikacji klienckich, np. aplikacji mobilnej dla mieszkańców (Mobile).
Schemat blokowy sieci SPSF przedstawiono na rysunku.
Moduł czujników (Device) jest zabudowany w wodoszczelnej obudowie żeliwnej.
Urządzenie jest montowane w nawierzchni i jest odporne na czynniki mechaniczne, w tym na pługi śnieżne.
Do detekcji pojazdów znajdujących się na miejscach parkingowych, urządzenie wykorzystuje trzy rodzaje
czujników:
- czujnik natężenia światła od długości fali z zakresu 320-1050 nm (zakres widzialny i bliska podczerwień)
Zakres pomiarowy 1-65535 lx.
- czujnik pola magnetycznego o zakresie pomiarowym +/- 8 G przy rozdzielczości 5mG.
- czujnik odległości o zakresie pomiarowym 10-150 cm.
Pomiar stany wykonywany jest cyklicznie w interwałach 8 sekundowych. Przesłanie i interpretacja danych
przez aplikację serwerową zajmuje od 2 do 5 sekund.
Zabudowana w module czujnika bateria, zapewnia czas pracy do 5 lat, w zależności od specyfiki ruchu (liczba
wystąpień zmiany stanu) i warunków atmosferycznych (temperatura)
Dane techniczne czujnika parkingowego Systemu SPSF
Specyfikacja techniczna
Wymiary urządzenia
Wymiary części widocznej na powierzchni
Kolor
Waga
Materiał
Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania
Maksymalna wilgotność otoczenia
Standard komunikacji
Bateria
Oczekiwany czas pracy baterii
Pługoodporność
Mechanizm detekcji
Oczekiwana dokładność detekcji

System SPSF
śred. - 180 mm, wysokość - 97 mm
śred. - 180 mm, wysokość - 15 mm
Czarny
4,5 kg
żeliwo, żwica
-40 + 85 C
-40 + 85 C
100%
LoRaWAN 868 MHz (EU)
Litowa, 19000 mAh
powyżej 5 lat
tak
światło, magnetyczny, podczerwieni
98%

Ad. 4
Zmienia się zapis dokumentacji projektowej dotyczący stacji pomiarowej z zasilaniem solarnym. W ramach
przedmiotowej inwestycji należy zabudować stację pomiarową z zasilaniem buforowym.
Poniżej minimalne wymagania w zakresie stacji pomiarowej z zasilaniem buforowym.
Całkowite wymiary:
radarowy wyświetlacz prędkości min. 600 mm x 600 mm
skrzynka – zasilanie 230 AC / 12DC
Napięcie zasilania 230 AC bufor
Średni pobór prądu 0,4A
Wysokość cyfr prędkości LED 305 mm
Wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ” i „DZIĘKUJĘ” 150 mm
Średnica obwodu znaku B-33 - zgodna z PN-EN 12966
Ilość kolorów LED 3 / biały, zielony, czerwony
Widoczność wyświetlacza prędkości LED 100 m
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Widoczność wyświetlacza tekstu LED 50 m
Widoczność znaku B-33 LED 100 m
Warunki środowiskowe (klasa odporności) IP65 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne
Intensywność świecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
Zakres mierzonej prędkości od 2 – 250 km/h
Rozdzielczość mierzonej prędkości 1 km/h
Zasięg pomiarowy regulowany 10-200 m
Obudowa aluminium, filtr kontrastowo – antyrefleksyjny
Montaż zgodny z instrukcją producenta.

Stacja pomiarowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.
Dopuszcza się odstępstwa od w.w. parametrów.
Ad. 5
5.1.

Fontanna:
Lokalizacja w nawiązaniu do nieistniejącego obiektu sprzed 1945 roku.
- owalny układ elementów konglomeratowych i tafli szkła z grawerunkiem herbu miasta i motywów
roślinnych odwzorowanych z zabytkowej ikonografii fontanny historycznej z otwartym układem bloków
w kierunku południowo-wschodnim;
- elementy w układzie nawiązującym do spodku placu rynkowego;
- tryskacze posadzkowe w płaszczyźnie płyty rynku z 2 cm niecką;
- odwodnienie szczelinowe pod posadzkowe (pod płaszczyzną bruku placu rynkowego w żelbetowej
niecce);
- wysokość i intensywność strumienia wody w tryskaczach regulowana.
- tryskacze podświetlane LED.

5.2.

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego:
Realizacja wg oddzielnego PAB.
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5.3.

Huśtawki na targu maślanym:
Wymiary
Długość:
3170 mm
Szerokość / głębokość:

1900 mm

Wysokość:

2500 mm

Materiały




Stal:



Drewno:

Dodatki



Montaż



Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Stal kwasoodporna 316
Stal cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg
palety RAL
Stal typu Corten
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem lub bez
Drewno klejone (dostępne tylko w wersji
olejowanej 227 Palisander)

Certyfikat FSC
Logo wycinane w drewnie lub stali

 Fundamentowane
 Przykręcane
 Wolnostojące
Fundamentowanie żelbetowe 1,8m; 1,0m; 0,5m na głębokości
0,8m.
Konstrukcja montowana do fundamentów za pomocą kotew
chemicznych o średnicy 24mm.
5.4.
5.6.

5.7.

Ławki wolnostojące przy fontannie :
- Materiał: Hypergranit* (materiał wzmocnionym włóknami
szklanymi, wykonanym z mieszaniny żywicy poliestrowej i
proszków marmurowych. Jest szczególnie odporny na zużycie,
czynniki atmosferyczne i wodę . Zadrapania i inne możliwe
uszkodzenia można łatwo naprawić za pomocą specjalnego
zestawu. Kolor jasnoszary). Materiał ten jest szczególnie
odporny na złą pogodę, rozpuszczalniki i zanieczyszczenia.
Kształtowany jest przez zastosowanie form i prezentuje płaską
i masywną powierzchnię, co stanowi różnicę w porównaniu do
zwykłego cementu. Wygląd i kolor hipergranitu nie zmieniają
się z upływem czasu dzięki zastosowaniu żywicy ochroną przed
promieniowaniem UV.
Wymiary powtarzalne dwa układy prosty i w kształcie litery
„L”: wymiary wg rysunku; ilość 5 szt.
Dokumenty odniesienia:
 w zakresie ochrony przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich EN ISO 12944-2
 w zakresie gatunku stali – EN10111DD11

Układy
ławek
mobilne,
bloki
zaopatrzyć w miejsca mocowania
zawiesi umożliwiających przestawianie
ławek.

Ławki stałe – obrzeża drzew:
- Układ i wymiary wg rysunków. Materiał jak p. 5.6.; ilość 7 szt.
Ławka LWD 400 drewno egzotyczne, siedzisko z masywnych pionowych desek drewnianych z ,
konstrukcja stalowa wys - 430; szr - 4070.
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Ławki stałe na targu maślanym i placu parad; ilość 10szt.
Ławka LWD 110 drewno egzotyczne, siedzisko z masywnych pionowych desek drewnianych z ,
konstrukcja stalowa
wys - 430; szr - 530/dł 3000.

5.8.

Słupki przeszkodowe z konglomaratu jak ławki lub granitowe:
- Układ i wymiary wg rysunków. Materiał jak p. 5.6.; ilość 34
szt.

5.9.

Pulpity informacyjne:
- obudowa stalowa ze stałą tablicą informacyjną – szt. 3
a) informacje o budynku „starej wagi” i placu parad;
b) informacje o obiekcie pomnika „księstwa ...” i obiektach tła
jego widoku;
c) informacje o obiekcie pomnika „Piłsudskiego” i obiektach tła
jego widoku.
Wykonanie pulpitów wg ustaleń Katalogu graficznego systemu
informacji miejskiej dla miasta Nysy.
Materiał: stal malowana proszkowo na kolor szary RAL 9003
oraz granatowy RAL 5022 wg rysunku katalogu. W części dolnej
logo miasta Nysy.
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5.11. Kosze:
kosz 18-07-55 Pokrywa na suwnicach z domykaniem; ilość 6szt.

Wymiary

Długość:

600 mm (możliwy dowolny wymiar)

Szerokość / głębokość: 600 mm (możliwy dowolny wymiar)
Wysokość:

906 mm (możliwy dowolny wymiar)

Pojemność:

100 l

Materiały
Stal:




Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Stal kwasoodporna 316

Beton:



Beton architektoniczny (jasnoszary)

Dodatki






Montaż


Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL
Logo grawerowane i wypełniane emalią
Logo wycinane w drewnie lub stali
Logo wyciskane w betonie
Popielniczka bezpieczna (pojemnik) z przetłoczonym i
perforowanym deklem
Wolnostojące

Ad. 6
Zgodnie z częścią graficzną oraz ST należy stosować kostkę brukową spełniająca wymagania normy PN-EN
1342, kl. T2, obrabianą mechanicznie w pięciu płaszczyznach, natomiast górna płaszczyzna cięta i
płomieniowana.
Materiał (struktura, barwa) przewidziany do zabudowania musi bezwzględnie zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.
Tożsamy materiał należy stosować jako wypełnienie pokryw studniach telekomunikacyjnych oraz tych
mieszczących urządzenia techniczne, z zachowaniem geometrycznego wzoru sąsiadującej z pokrywą
nawierzchni, który winien przenikać się wizualnie pomiędzy nawierzchnia a pokrywą.
Zwraca się również uwagę o konieczności bezwzględnego zachowania liniowości spoin zarówno w przestrzeni
podłużnej jak i poprzecznej układanych nawierzchni granitowych. Wyjątek mogą stanowić nawierzchni
granitowe realizowane na łukach poziomych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowanego materiału na kontrakcie oraz jakości
wykonywanych robót Inspektor Nadzoru może żądać na koszt Wykonawcy robót przeprowadzenia
dodatkowych badań. Dodatkowe badania nie mogą być podstawą ze strony Wykonawcy Robót do żądania
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
Ad. 7
Zgodnie z zapisami ST D – 01.02.01 Wycinka Drzew i krzewów:
UWAGA:
DLUŻYCE UZYSKANE Z WYCINKI DRZEW STANOWIĄ MAJĄTEK GMINY NYSA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY
JEST PRZEKAZAĆ JE ZAMAWIAJĄCEMU W MIEJSCE PRZEZ NIEGO WSKAZANE.
GAŁĘZIE I KARPINA STANOWIĄ WŁASNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT I ODTRANSPORTOWANE ZOSTANĄ NA
WYSYPISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE LUB UTYLIZACJĘ PRZY ZACHOWANIU USTALEŃ DZ.U. NR
62 Z DNIA 20.06.2001 – USTAWA 628 Z 27.04.2001 R. „O ODPADACH”.
Ad. 8
W załączeniu plan wycinki. Decyzja na wycinkę zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji
inwestycji. Drzewa i krzewy można usuwać w okresie lęgowym, ale przed przystąpieniem do prac należy
dokładnie sprawdzić, czy dana roślina nie jest zasiedlona.
Ad. 9
Zgodnie z dokumentacją projektową rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiającego jako
nadające się do ponownego wmontowania, stanowią własność Zamawiającego i zostaną odtransportowane na
bazę materiałową zarządcy drogi. Materiały przewidziane do ponownego wbudowania lub odwożone na bazę
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materiałową zarządcy drogi należy rozbierać ręcznie. Wszelkie materiały odwożone na składowisko
Zamawiającego powinny być uprzednio oczyszczone i nie zmieszane z innym materiałem.
Materiały z rozbiórki przewidziane do przekazania do Zamawiającego należy wywieźć na odległość zgodną
z załączonymi przedmiarami robót.

Część XII
Pytanie nr 1
W przedmiarach i dokumentacji do zabudowy są oprawy drogowe, dekoracyjne, naświetlacze, oprawy
dogruntowe oraz rozdzielnice podziemne i słupki przeszkodowe wraz z centralkami i pętlami indukcyjnymi.
Prosimy o zamieszczenie szczegółów rozwiązań technicznych i oczekiwanego przez Zamawiającego
standardu wykonania jak też progowych wymagań jakościowych.
Odpowiedzi:
Ad. 1
Zamawiający zamieszcza w pliku karty rozwiązań technicznych pn.: „Plik szczegółów i rozwiązań technicznych
1_45”

Część XIII
Pytanie nr 1
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakującą dokumentację techniczną
dotyczącą budowy systemu detekcji ( z określeniem lokalizacji czujników, ilości czujników i ich wymagań
materiałowych,).,
Pytanie nr 2
Czy w zakresie zadania Zamawiający przewiduje montaż tablic informacji parkingowej. Jeśli tak Wykonawca
wnosi o uzupełnienie dokumentacji o powyższy projekt wraz z niezbędnymi wymaganiami t.j parametry,
rodzaj treści, ilośc itp.
Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakującą dokumentację techniczną
dotyczącą budowy stacji pomiarowej z zasilaniem solarnym - radar z tablicą zmiennej treści (aktywną), z
określeniem parametrów , powierzchni, rodzaju treści.
Pytanie nr 4
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja deszczowa w pozycji: Kanały z rur kanalizacji zewnętrznej
PEHD strukturalnych o śr. nominalnej 300 mm podana jest ilość 322,80m dla wszystkich zakresów’
Wg projektu występują rury DN300 w ilości 348,50m: odc. D29-D37 dł. 111,9m, odc. iD40-D42 dł. 14,3m,
odc. iD1-D20 dł. 151,8m, odc. D18-D27 dł. 47,6, odc. iD43-D46 dł. 22,9m. Prosimy o informację czy
niniejszy zwiększony zakres (25,7m) należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 5
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja deszczowa w pozycji: Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm podana jest ilość 11 szt. dla wszystkich zakresów
Wg projektu występują studnie rewizyjne DN1000 szt. 13 jako D2, D3, D5, D12, D16, D18, D19, D28, D29,
d37, D39, D42 oraz D46. Prosimy o informację czy niniejszy zwiększony zakres (2 studnie DN1000) należy
uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 6
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja deszczowa w pozycji: Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 800 mm podana jest ilość 6 szt. dla wszystkich zakresów
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Wg projektu występują studnie rewizyjne DN800 szt. 7 jako D7, D8, D17, D20, D30, D31, D41. Prosimy o
informację czy niniejszy zwiększony zakres (1 studnia DN800) należy uwzględnić w swojej ofercie
przetargowej?
Pytanie nr 7
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja deszczowa w pozycji: Studzienki niewłazowe z tworzyw
sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną podana jest ilość 12 szt. dla
wszystkich zakresów
Wg projektu występują studzienki niewłazowe DN600 szt. 14 jako D4, D5.2, D10, D13, D13.1, D22, D24,
D27, D31.1, D32, D33, D34, D44 oraz D45. Prosimy o informację czy niniejszy zwiększony zakres (2
studzienki DN600) należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 8
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja deszczowa w pozycji: Studzienki ściekowe uliczne betonowe
o śr. DN 500 mm klasy D400 podana jest ilość 23 szt. dla wszystkich zakresów
Wg projektu występują studzienki ściekowe DN500 szt. 25 jako wpusty Wp1-Wp25. Prosimy o informację czy
niniejszy zwiększony zakres (2 studzienki DN500) należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 9
Pyt. dot. kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Prosimy o informację czy w ramach niniejszego zadania należy uwzględnić prace unieczynniające istniejących
sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Pytanie nr 10
Pyt. dot. kanalizacji sanitarnej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja sanitarna brak pozycji: Kanały z rur kamionkowych
kanalizacyjnych o śr. Nominalnej 200 mm kielichowe.
Wg projektu rura kamionkowa DN200 występuje na odcinkach S5-S8 długości 74,2m oraz iS9-S12 długości
36,6m. Prosimy o informację czy niniejsze zakresy należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 11
Pyt. dot. kanalizacji sanitarnej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja sanitarna brak pozycji: Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 1000 mm.
Wg projektu występują studnie rewizyjne DN1000 szt 2 jako S5 oraz S12. Prosimy o informację czy niniejszy
zakres należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
Pytanie nr 12
Pyt. dot. kanalizacji sanitarnej
W załączonych przedmiarach branża kanalizacja sanitarna w pozycji: Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych o śr. 800 mm podana jest ilość 5 szt. dla wszystkich zakresów
Wg projektu występują studnie rewizyjne DN800 szt. 7 jako S3, S4, S6, S7, S8, S15 oraz S16. Prosimy o
informację czy niniejszy zwiększony zakres (2 studnie DN800) należy uwzględnić w swojej ofercie
przetargowej?
Pytanie nr 13
Pyt. dot. sieci wodociągowej
W załączonych przedmiarach branża sieć wodociągowa brakuje pozycji: Kształtki żeliwne ciśnieniowe o śr.
150mm- trójnik kołnierzowy 150/150. Wg profilu w dokumentacji projektowej należy go wbudować w węźle
W1.
Pytanie nr 14
Pyt. dot. sieci wodociągowej
W załączonych przedmiarach branża sieć wodociągowa w pozycji: Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne
ciśnieniowe kielichowe o śr. DN/OD 160 mm podana jest ilość 86,4m dla wszystkich zakresów
Wg projektu występują rury DN/OD 160 mm w ilości 106,2m- odc. w1-w13 . Prosimy o informację czy
niniejszy zwiększony zakres (19,8m) należy uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?
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Pytanie nr 15
Pyt.dot. sieci wodociągowej
W załączonych przedmiarach branża sieć wodociągowa w pozycji: Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne
ciśnieniowe kielichowe o śr. DN/OD 110 mm podana jest ilość 337,5m dla wszystkich zakresów
Wg projektu występują rury DN/OD 110 mm w ilości 351,9m: odc. w10-w50 dł. 144,3m, odc. w9-w37 dł.
174,1m, odc. w22-w22.3 dł. 33,5m. Prosimy o informację czy niniejszy zwiększony zakres (14,4m) należy
uwzględnić w swojej ofercie przetargowej?

Odpowiedzi:
Ad. 1
System zdalnego monitorowania stanu zajętości miejsc parkingowych (SPSF) jest oparty na zabudowie
modułów czujników (Device) w nawierzchni monitorowanego obszaru. Jeden moduł odpowiada za rozpoznanie
stanu jednego miejsca.
Lokalizacje czujników w miejscach parkingowych zostały przedstawione na rysunkach.
Moduły czujników są urządzeniami bezprzewodowymi, zasilanymi bateryjnie, komunikującymi się
bezprzewodowo z bramką komunikacyjną Lora Gateway. Jedno urządzenie Lora Gateway pozwala obsłużyć w
warunkach miejskiej zabudowy, obszar o średnicy do 1200 metrów (w zależności od specyfiki zabudowy i
rozmieszczenia anteny Lora Gateway). Informacje pochodzące z modułów czujników, przekazywane są
następnie do dedykowanej aplikacji serwerowej (Server app), zarządzającej systemem. Dane są
archiwizowane i mogą zostać odczytane przy aplikacji administracyjnej, służącej również do konfiguracji
systemu. W dalszej kolejności, informacje na temat statusu zajętości miejsc parkingowych, przekazywane są
do aplikacji klienckich, np. aplikacji mobilnej dla mieszkańców (Mobile).
Schemat blokowy sieci SPSF przedstawiono na rysunku.
Moduł czujników (Device) jest zabudowany w wodoszczelnej obudowie żeliwnej.
Urządzenie jest montowane w nawierzchni i jest odporne na czynniki mechaniczne, w tym na pługi śnieżne.
Do detekcji pojazdów znajdujących się na miejscach parkingowych, urządzenie wykorzystuje trzy rodzaje
czujników:
- czujnik natężenia światła od długości fali z zakresu 320-1050 nm (zakres widzialny i bliska podczerwień)
Zakres pomiarowy 1-65535 lx.
- czujnik pola magnetycznego o zakresie pomiarowym +/- 8 G przy rozdzielczości 5mG.
- czujnik odległości o zakresie pomiarowym 10-150 cm.
Pomiar stany wykonywany jest cyklicznie w interwałach 8 sekundowych. Przesłanie i interpretacja danych
przez aplikację serwerową zajmuje od 2 do 5 sekund.
Zabudowana w module czujnika bateria, zapewnia czas pracy do 5 lat, w zależności od specyfiki ruchu (liczba
wystąpień zmiany stanu) i warunków atmosferycznych (temperatura)
Dane techniczne czujnika parkingowego Systemu SPSF
Specyfikacja techniczna

System SPSF

Wymiary urządzenia

śred. - 180 mm, wysokość - 97 mm

Wymiary części widocznej na powierzchni

śred. - 180 mm, wysokość - 15 mm

Kolor

Czarny

Waga

4,5 kg

Materiał

żeliwo, żwica

Zakres temperatury pracy

-40 + 85 C

Zakres temperatury przechowywania

-40 + 85 C
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Maksymalna wilgotność otoczenia

100%

Standard komunikacji

LoRaWAN 868 MHz (EU)

Bateria

Litowa, 19000 mAh

Oczekiwany czas pracy baterii

powyżej 5 lat

Pługoodporność

tak

Mechanizm detekcji

światło, magnetyczny, podczerwieni

Oczekiwana dokładność detekcji

98%

Ad. 2
W ramach zadania nie przewiduje się montażu tablic informacji parkingowej.
Ad. 3
Zmienia się zapis dokumentacji projektowej dotyczący stacji pomiarowej z zasilaniem solarnym. W ramach
przedmiotowej inwestycji należy zabudować stację pomiarową z zasilaniem buforowym. Poniżej minimalne
wymagania w zakresie stacji pomiarowej z zasilaniem buforowym.
Całkowite wymiary:
radarowy wyświetlacz prędkości min. 600 mm x 600 mm
skrzynka – zasilanie 230 AC / 12DC
Napięcie zasilania 230 AC bufor
Średni pobór prądu 0,4A
Wysokość cyfr prędkości LED 305 mm
Wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ” i „DZIĘKUJĘ” 150 mm
Średnica obwodu znaku B-33 - zgodna z PN-EN 12966
Ilość kolorów LED 3 / biały, zielony, czerwony
Widoczność wyświetlacza prędkości LED 100 m
Widoczność wyświetlacza tekstu LED 50 m
Widoczność znaku B-33 LED 100 m
Warunki środowiskowe (klasa odporności) IP65 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne
Intensywność świecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
Zakres mierzonej prędkości od 2 – 250 km/h
Rozdzielczość mierzonej prędkości 1 km/h
Zasięg pomiarowy regulowany 10-200 m
Obudowa aluminium, filtr kontrastowo – antyrefleksyjny
Montaż zgodny z instrukcją producenta.

Stacja pomiarowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem.
Dopuszcza się odstępstwa od w.w. parametrów.
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Ad. 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15
Przedstawiony projekt wykonawczy, swoim zakresem obejmuje odcinki już wcześniej zrealizowane.
Do wyceny należy przyjąć wartości ujęte w przedmiarze robót.
Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem
tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, Wykonawca
robót jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym oraz technologią robót.
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.
Wykonawca zobowiązanych jest sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary
załączone do niniejszych wyjaśnień katalog: „10. PRZEDMIARY RYNEK (2).zip”
W katalogu zostały zamieszczone przedmiary w dwóch formatach z rozszerzeniem: .ath i .pdf
Przedmiary uwzględniają wyjaśnienia treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 kwietnia 2021 r. do
godziny 12:00.
W związku z powyższym (zgodnie z art. 286 ust.1 Pzp), Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy SWZ na
treść:
Pkt. 11 SWZ :
Termin związania ofertą: do dnia 10 maja 2021 r.
Pkt. 13 ppkt.7 SWZ:
Ustala się termin składania ofert na dzień 9 kwietnia 2021 r. godz.12:00
Pkt. 14 ppkt.1 SWZ:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:30
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP zgodnie z art.286 ust.9 Pzp.
plik: „11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3).pdf”
Przedmiotowe zmiany, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
i składaniu ofert.

Z up. Burmistrza
Piotr Bobak
SEKRETARZ MIASTA

W załączeniu:
1.
2.
3.

katalog „9. załączniki do odpowiedzi.zip” zawierający dokumentację techniczną wskazaną przez
Zamawiającego w udzielonych odpowiedziach;
katalog „10. PRZEDMIARY RYNEK (2).zip” zawierający obowiązujące przedmiary;
plik „11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (3).pdf”
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