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WRPZP.271-28/2020 
 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Zagospodarowanie terenu działki nr 31/4  

w Zalasewie, gmina Swarzędz na tzw. Active Park - Etap I”. 

 

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami 

oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom na oświetlaną powierzchnie , czy 

wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników 

świateł sodowych na Led.  

Wyjaśnienie nr 1 

Obliczenia fotometryczne wraz z przyjętymi klasami znajdują się w dokumentacji projektowej 

załączonej do postępowania przetargowego.  

 
Pytanie nr 2 

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obwiązujących ich 

Normami. które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy oraz 

średnice wysięgniki i mocowań lamp. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 

( Olśnienie ) czy zastosowane lampy nie powinny oślepić ludzi i kierowców na drogach 

miejsc pracy dla kierowców co ma Norm PN-EN 13201 i PN-EN1320-2 2016 PN -13201-2 : 

2016-03 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 zmniejszej się nieuczciwej 

konkurencji,  

Wyjaśnienie nr 2 

Wymagania jakie powinny spełnić oprawy oświetleniowe znajdują się w dokumentacji 

projektowej załączonej do postępowania przetargowego. 

 

 



 

 

Pytanie nr 3 

Czy opisane oprawy powinny spełniać normy i dyrektywy EU. Wypis z rejestru gruntów do 

instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. 

Jaki jest opis ogólnych lampy i ich średnicy uch Prawa do instalowanych produktów według i 

zamienników oświetlenia sodowego na Led. Zamawiający? zarządca drogi? czy grupa 

inwestorów ? 

Wyjaśnienie nr 3 

Wymagania jakie powinny spełnić oprawy oświetleniowe znajdują się w dokumentacji 

projektowej załączonej do postępowania przetargowego. 

 
Pytanie nr 4 

Jeśli oznakowanie pionowe ma zostać zamontowane na stałe, czy montaż oznakowania ma 

obejmować również wiercenie otworów w nawierzchni bitumicznej? Jeśli nie, w jakiej 

nawierzchni należy zamontować oznakowanie pionowe?   

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający przewiduje montaż na stałe znaków w ziemię, tylko w pojedynczych 

przypadkach ok. 10% znaków możliwa będzie konieczność montażu znaków w nawierzchni 

bitumicznej. 

 
Pytanie nr 5 

W przedmiotowym postępowaniu została zaprojektowana nawierzchnia mineralna  

z wierzchnią warstwą o frakcji 0-7 mm w kolorze srebrzysto-szarym. Takie kruszywo jak 

wskazane w dokumentacji projektowej ma tylko jeden Producent. Pozostali Producenci 

nawierzchni mineralnej, kruszywo na warstwę wierzchnią oferują we frakcji 0-8 mm.   

Wskazane parametry w dokumentacji projektowej kruszywa na nawierzchnie mineralną 

uniemożliwiają zastosowanie kruszywa równoważnego, oraz zawężają możliwość 

zastosowania kruszywa innego Producenta, co stoi w sprzeczności z Pzp. 

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści możliwość 

zastosowania kruszywa o frakcji 0-8 mm w kolorze szarym. 

Wyjaśnienie nr 5 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa na wierzchnią warstwę nawierzchni 

mineralnej o frakcji 0-8 mm w kolorze szarym. 

 
Pytanie nr 6 

W związku z tym, że jest to I etap inwestycji, prosimy o potwierdzenie, że ilości w 

przedmiarach są takie jakie faktycznie należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  



 

 

Wyjaśnienie nr 6 

Ilości małej architektury, zgodnie z załączonym przedmiarem. 

 

Pytanie nr 7 

Pomiędzy przedmiarem a projektem są znaczne różnice, zarówno w zakresie i jak i w ilości 

elementów małej architektury. Prosimy o weryfikację i potwierdzenie ilości i rodzaju 

elementów, które należy skalkulować do przedmiotowego postepowania zgodnie z 

przedmiarem. 

Wyjaśnienie nr 7 

Ilości małej architektury, zgodnie z załączonym przedmiarem. 

 
Pytanie nr 8 

Prosimy o odpowiedź, ile ławek z oparciem należy dostarczyć i zamontować, zgodnie  

z projektem 27 sztuk czy przedmiarem 20 sztuk? 

Wyjaśnienie nr 8 

Ilości małej architektury, zgodnie z załączonym przedmiarem. 

 
Pytanie nr 9 

Czy na terenie miasteczka rowerowego ma zostać zamontowane oznakowanie pionowe 

stałe, montowane na stopie fundamentowej? Czy wystarczy oznakowanie pionowe mobilne 

(znaki drogowe ustawione w gumowych podstawach). 

Wyjaśnienie nr 9 

Oznakowanie mocowane na stałe, w stopach fundamentowych. 

 
Pytanie nr 10 

Jeśli oznakowanie pionowe ma zostać zamontowane na stałe, czy montaż oznakowania ma 

obejmować również wiercenie otworów w nawierzchni bitumicznej? Jeśli nie, w jakiej 

nawierzchni należy zamontować oznakowanie pionowe? 

Wyjaśnienie nr 10 

Mocowanie jest przewidziane w terenach zieleni, ale należy dodatkowo przyjąć iż ok. 10 % 

ilości znaków będzie wymagała wiercenia w nawierzchni bitumicznej. 

 

Pytanie nr 11 

Proszę o szczegółową specyfikację techniczną stacji wody pitnej oznaczonych symbolami 

W04 oraz W05. 

 



 

 

Wyjaśnienie nr 11 

Stacje wody pitnej są poza zakresem Etapu I. 

 
Pytanie nr 12 

Proszę o udostępnienie wyników badań geotechnicznych. 

Wyjaśnienie nr 12 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu badania 

geologiczne. 

 
Pytanie nr 13 

Czy ze względu na badania warunków gruntowych, które zostały wykonane konieczne jest 

stosowanie w podbudowie mieszanki związanej cementem, która ograniczy 

przepuszczalność? 

Wyjaśnienie nr 13 

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z projektem. 

 
Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania gier z prefabrykowanej masy 

termoplastycznej na wykonanie gier bezpośrednio na budowie z EPDM? 

Wyjaśnienie nr 14 

Gry terenowe należy wykonać zgodnie z projektem. 

 
Pytanie nr 15 

Grill plenerowy wskazany w projekcie nie jest dostępny w sprzedaży. Proszę o informację 

czy możliwe będzie zastosowanie dwóch pojedynczych grilli zamiast jednego podwójnego? 

Jeśli tak proszę o wskazanie parametrów takiego rozwiązania. 

Wyjaśnienie nr 15 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch grilli pojedynczych o parametrach 

równoważnych do przedstawionych w projekcie. 

 
Pytanie nr 16 

W projekcie w opisie na stronie 60-61 opisane jest poidło, które nie jest uwzględnione  

w przedmiarach. Proszę o odpowiedź, czy poidło wchodzi w zakres przedmiotowego 

postępowania? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Wyjaśnienie nr 16 

Stacje wody pitnej są poza zakresem Etapu I. 

 

http://bip.swarzedz.eu/


 

 

Pytanie nr 17 

Na stronie 62 i dalej projektu opisana jest projektowana zieleń. W przedmiarach dołączonych 

do dokumentacji zieleń nie jest w ogóle uwzględniona. Prosimy o potwierdzenie ze zieleń - 

nowe nasadzenia, nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania. 

 
Wyjaśnienie nr 17 

Zieleń jest poza zakresem Etapu I. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert o 3 dni, tj. 

do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:00. W związku z przedłużeniem terminu składania 

ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 12.11.2020 

r. o godz. 10:30. 

 

 
  Z poważaniem 
 
  Marian Szkudlarek 

 


