Urząd Miejski

w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, dn. 16 kwietnia 2019 r.

ZP.271.08.2019
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa pływalni
Aquasport o zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej z budową budynku zaplecza wraz
z kotłownią gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymanymi wątpliwościami wykonawców (pisownia oryginalna)
odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela poniższych odpowiedzi.
Pytanie 2:
W projekcie wykonawczym jest zapis: „Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę
zieleni wysokiej. Stosowne pozwolenie zostanie uzyskane w odrębnym postępowaniu.” Prosimy o
udostępnienie pozwolenia na wycinkę na stronie Zamawiającego.
Odpowiedź 2:
Zamawiający załącza skan decyzji nr 113/2018 z dnia 06.12.2018 r. oraz decyzji zmieniającej nr 9/2019 z dnia
26.02.2019 r.
Pytanie 3:
Po czyjej stronie będzie, jeżeli jest wymagane, wniesienie opłaty administracyjnej za wycinkę drzew?
Odpowiedź 3:
Zgodnie z załączonymi decyzjami opłata administracyjna za usunięcie drzew jest odroczona na poczet
nasadzeń zastępczych. Wycinkę oraz nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami Zamawiający ceduje na
Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa.
Pytanie 4:
W związku z brakiem odzwierciedlenia w projekcie zapisu z SIWZ mówiącym o systemie nawadniania,
prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania takiego systemu oraz podanie jego parametrów,
rozmieszczenia itp...
Odpowiedź 4:
Po zrealizowaniu obiektów budowlanych należy wykonać trawnik wg. SIWZ i projektu. Na terenie tym należy
zaprojektować i wykonać system nawadniania. Zamawiający podał parametry zraszaczy. System ma być
zasilany z istniejącej sieci wodociągowej. Szczegółowe rozwiązanie w tzw. „zaprojektuj i wybuduj”
zaproponuje Wykonawca. Koszty z tym związane należy ująć w cenie ofertowej.
Pytanie 5:
Prosimy o informację o zakresie pielęgnacji zieleni. Czy jest ona w całości po stronie wykonawcy (łącznie z
koszeniem) czy podstawową pielęgnację wykonuje Użytkownik. W przypadku konieczności pielęgnacji przez
wykonawcę prosimy o podanie okresu pielęgnacji oraz o doszczegółowienie zapisów z ST 18. Np. całkowity
brak zapisów co do pielęgnacji drzew.
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Odpowiedź 5:
Warunki pielęgnacji uszczegóławia § 16 projektu umowy. Wykonawca pielęgnuje trawniki do pierwszego
koszenia -do odbioru końcowego trawniki muszą być gotowe do eksploatacji, koszenie trawników po
odbiorze jest po stronie użytkownika.
Pytanie 6:
Prosimy o doprecyzowanie wielkości roślin przewidzianych do nasadzenia zgodnie z rysunkiem A55.
Odpowiedź 6:
Krzewy ok 20-30cm, drzewka o śr. od 14 cm do 20cm.
Pytanie 7:
Prosimy o podanie czego dotyczy „likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu”.
Odpowiedź 7:
Zapis dotyczy ewentualnych, niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych
Pytanie 8:
W projekcie wykonawczym założono etapowanie realizacji inwestycji. Natomiast w SIWZ brak podziału na
etapy. Czy II etap inwestycji będzie realizowany w tym samym czasie co I? Z czego wynika taki podział w
projekcie?
Odpowiedź 8:
Inwestycja nie jest etapowana.
Pytanie 9:
Zgodnie z dokumentacją przetargową Wykonawca w ofercie powinien ująć wykonanie wiaty śmietnikowej
według rozwiązania dostawcy. Prosimy o podanie parametrów technicznych, specyfikacji materiałowej i
wymiarów wiaty (brak danych w projekcie).
Odpowiedź 9:
Wiata jest przedstawiona na rysunkach architektonicznych - A04, A05, A06, A47
Pytanie 10:
Prosimy o podanie wymiarów żagli przeciwsłonecznych.
Odpowiedź 10:
zgodnie z karta katalogową - żagle mają przykryć pola o wymiarach 5,3x5,3m - w formie dwóch trójkątnych
żagli
Pytanie 11:
W dokumentacji projektowej jest podana karta katalogowa leżaka. Czy leżaki są w zakresie wyceny? Jeżeli
tak to prosimy o podanie ilości sztuk.
Odpowiedź 11:
Leżaki są poza zakresem postępowania
Pytanie 12:
Niniejszym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.05.2019 r. Prośbę swoją
motywujemy długim okresem oczekiwania na otrzymanie ofert od bardzo specjalistycznych firm zajmujących
się między innymi zakresem obiektów basenowych wykonywanych ze stali nierdzewnej, za czym idzie złożenie
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bardzo rzetelnie i dokładnie wycenionej oferty. Dzięki przesunięciu terminu składania ofert będziemy mieli
możliwość złożenia oferty realnie wycenionej, satysfakcjonującej dla każdej ze stron postępowania.
Odpowiedź 12:
Patrz odpowiedź 16.
Pytanie 13:
W związku z wolą firmy (…) przystąpienia do przetargu nieograniczonego „Rozbudowa pływalni Aquasport o
zespół basenów zewnętrznych w technologii kwasoodpornej z budową budynku zaplecza wraz z kotłownią
gazową oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (roboty
budowlane)” uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.05.2019. Prośbę tę
motywujemy koniecznością precyzyjnego opracowania wszelkich kalkulacji.
Odpowiedź 13:
Patrz odpowiedź 16.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia ze złożami zoolitowymi za spełniony w przypadku
złóż opartych na zoolitach z domieszką węgla aktywnego?
Odpowiedź 14:
Zamawiający pozostawia pytanie bez rozpatrzenia, gdyż zostało złożone z uchybieniem terminu o którym
mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”).
Dodatkowo, Zamawiający zaznacza, że instytucja składania wniosków o wyjaśnienie wątpliwości związanych
z treścią SIWZ nie może służyć rozstrzygania indywidualnych właściwości wykonawcy.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący doświadczenia z nieckami basenowymi ze stali nierdzewnej w
systemie innym niż spawane?
Odpowiedź 15:
Patrz odpowiedź 14.
Pytanie 16:
W związku z analizą dokumentacji technicznej oraz zbliżającym się okresem świątecznym prosimy o
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.05.2019 r.
Odpowiedź 16:
Biorąc pod uwagę, że udzielane odpowiedzi mogą mieć wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty,
okres świąteczny oraz tzw. długi weekend majowy, Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Nowy termin składania ofert to 7 maja 2019 r. godz. 12:00,
Nowy termin otwarcia ofert to 7 maja 2019 r. godz. 12:10.
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia należy traktować jako nieodłączny element SIWZ. Wszędzie
tam, gdzie w SIWZ jest mowa o 24 kwietnia 2019, należy zapis odczytać jako 7 maja 2019 r.
Zamawiający dokona stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zamieści te zmiany na stronie
internetowej.
(-) Burmistrz Paweł Pirek
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