
Iwonicz-Zdrój, dnia 25.02.2014 r.  

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielone 

odpowiedzi 

 
 

Zamawiający – Gmina Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w dniach 21-24 lutego 2014 r. w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój, 

od Wykonawców wpłynęły zapytania do treści SIWZ. 

Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Prosimy o określenie wymaganej przez Zamawiającego klasy sztywności obwodowej (SN) rur PVC 

do wykonania kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź: 

Klasa sztywności obwodowej rur PVC to SN4 SDR34. 

Pytanie 2: 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy zapisami SST, a zapisami projektu budowlanego prosimy 

o jednoznaczne określenie wymaganego przez Zamawiającego rodzaju kręgów oraz sposobu ich 

łączenia przy wykonywaniu studni Fi1000mm. Jakie studnie należy uwzględnić w kosztorysie 

ofertowym (z kręgów betonowych, czy żelbetowych, łączonych na uszczelkę, czy na zaprawę 

cementową?) 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę. 

Pytanie 3: 

Zgodnie z rysunkami 8E,9E,13E,14E,15E projektu wykonawczego branży elektrycznej należy 

uwzględnić w ofercie ułożenie bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 oraz kabla LgY 1x35mm2. Brak 

w przedmiarze robót pozycji uwzględniających ten zakres robót. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o brakujące pozycje. 

Odpowiedź: 

Odpowiadając na pytanie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany przedmiar robót 

Pytanie 4: 

Zgodnie z pkt. 3.1 SST „Włazy kanałowe na projektowanych studniach rewizyjnych należy 

wykonywać jako: włazy żeliwne typu lekkiego klasy B odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-
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02”. Zgodnie z pkt. 5.5.1 SST „Studzienki rewizyjne dla kanalizacji powinny mieć właz typu 

lekkiego, klasy A wg PN-H-74051-02”. Natomiast zgodnie z opisami pozycji przedmiarowych robót 

należy zastosować włazy ciężkie. W związku z tymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne 

określenie wymaganej przez Zamawiającego klasy obciążenia włazów żeliwnych na 

projektowanych studniach rewizyjnych Fi1000mm. Jakie włazy należy uwzględnić w kosztorysie 

ofertowym?. Jeżeli należy zastosować włazy typu ciężkiego, to czy należy zastosować również 

pierścienie odciążające żelbetowe? 

Odpowiedź: 

Włazy żeliwne typu lekkiego typ B 

Pytanie 5: 

Zgodnie z rysunkiem nr 16 projektu budowlanego do zwieńczenia studzienek PVC425mm należy 

zastosować rurę teleskopową z włazem żeliwnym D400. Natomiast zgodnie z opisami pozycji 

przedmiarowych „zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym B125”. W związku z tymi 

rozbieżnościami  prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej przez Zamawiającego klasy 

obciążenia włazów żeliwnych na projektowanych studzienkach PVC425mm. Jakie włazy należy 

uwzględnić w kosztorysie ofertowym? 

Odpowiedź: 

Włazy żeliwne typu lekkiego typ B 

Pytanie 6: 

Prosimy o określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych geowłókniny 

do wykonania drenażu korytkowego (francuskiego). 

Odpowiedź: 

Geowłókninę określono w SST drogowej  

Pytanie 7: 

Zgodnie z pkt. 2.6 SST „Wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych Ø500mm z kratą żeliwną 

zamykaną”. Prosimy o szczegółowe określenie wymaganych przez Zamawiającego rodzaju, 

wymiarów, parametrów technicznych i sposobu zamykania wpustów, które należy uwzględnić w 

kosztorysie ofertowym 

Odpowiedź: 

Wpusty uliczne z kręgów betonowych Ø500mm na płycie betonowej Ø700mm z osadnikami 

0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy D 

400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie 

stalowe. 

 

 



Pytanie 8: 

Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego zaprojektowano „Ławki 

stylizowane odlewem żeliwnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, przygotowanym do mocowania z 

podłożem, kol. RAL 7021. Waga w granicach od 57 do 94 kg, siedzisko drewniane konserwowane 

– mahoń. Wysokość ławki wynosi 805 mm (+/-20 mm), długość 1960mm (+/-20mm), szerokość 

680mm(+/-20mm). Ławki drewniane typu LA 4 na podstawie żeliwnej stylizowane. Fundament pod 

ławkę w formie graniastosłupa, płaszczyzna dolna 25 x 25 cm, płaszczyzna górna 15 x 15 cm, 

wysokość 50 cm” 

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź : 

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych od innych producentów, 

gdyż w/w opis narzuca zastosowanie materiałów firmy F.P.H. Art Metal Sp. j. ? 

- czy dopuszczalna jest nieznacznie większa tolerancja w wymiarach ławek, gdyż zapisana                       

w dokumentacji projektowej uniemożliwia zastosowanie innego rodzaju wyrobów ? 

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast podstawy żeliwnej stylizowanej podstawę 

stalową stylizowaną ? 

- prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki, zdjęcia bądź wizualizacje potrzebne 

do rzetelnej i prawidłowej wyceny ławek wymaganych przez Zamawiającego -  informacje te są 

niezbędne przede wszystkim do spełnienia wymogów jakościowych i estetycznych stawianych 

przez Konserwatora Zabytków. 

Odpowiedź: 

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych od innych producentów 

- Dopuszczalna jest nieznacznie większa tolerancja w wymiarach ławek 

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiast stylizowanej podstawy żeliwnej, 

podstawy  stalowej stylizowanej  

-  Rysunki, zdjęcia, wizualizacje potrzebne do prawidłowej wyceny ławek: 

Takowe wizualizacje były sporządzone i uzgodnione z WKZab. jednak nie dołączone w 

postaci plików pdf  do SIWZ. Oto one:  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Ławka z oparciem                                 Rys. Ławka, konstrukcja żeliwna 



Pytanie 9: 

Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego zaprojektowano „Kosze 

na śmieci : 

Słupek : wysokość 1450 mm, średnica 60 mm, wykonany z rury o grubości ścianki 3 mm, na 

słupku na wysokości 500 mm od spodu mocowana na trwałe tarcza ozdobna wykonana                   

z blachy o gr. 2 mm i średnicy 210mm, wierzchołek słupka zakończony elementem ozdobnym, 

kotwy w dolnej części słupka wykonane z blachy o gr. 2mm 

Daszek : 

średnica 340 mm, wykonany z blachy o gr. 2 mm, usztywniony od spodu elementem                            

w kształcie litery V wykonanym z blachy o gr. 2mm, daszek połączony trwale (poprzez spawanie) z 

ceownikiem z blachy o gr. 2,5 mm i długości około 600 mm , ceownik z dwoma otworami do 

mocowania na słupku oraz mechanizm obrotu tzn. tulejka o średnica 22 mm oraz zamek 

zatrzaskowy, wierzchołek daszka zakończony elementem ozdobnym 

Pojemnik kosza : 

wysokość 470 mm, średnica 300 mm, wykonany z blachy o gr. 1,5 mm, ażurowy z otworami                 

o średnicy Ø 5mm z marginesem ok. 100 mm z dołu i z góry w którym wykonane są przetłoczenia, 

w miejscu gdzie znajduje się mechanizm obrotu zastosowano usztywnienie wykonane z blachy o 

wym. 130X200 i gr. 3 mm, w górnej części pojemnika popielnica, dno zakończone elementem 

ozdobnym”. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki, zdjęcia bądź wizualizacje potrzebne 

do rzetelnej i prawidłowej wyceny koszy wymaganych przez Zamawiającego. Informacje te są 

niezbędne przede wszystkim do spełnienia wymogów jakościowych i estetycznych stawianych 

przez Konserwatora Zabytków. 

Odpowiedź: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Kosz na śmieci 



Pytanie 10: 

Prosimy o określenie nazwy Zamawiającego ze względu na rozbieżność, tj. w ogłoszeniu                     

o zamówieniu Zamawiającym jest Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, natomiast w SIWZ – Gmina Iwonicz 

Zdrój. 

Odpowiedź: 

Prawidłowa nazwa Zamawiajacego: Gmina Iwonicz-Zdrój 

Pytanie 11: 

W dokumentacji technicznej nie określono poniższych parametrów drzew i krzewów liściastych i 

iglastych przewidzianych do obsadzenia w Iwoniczu Zdroju: 

Drzew – wysokość, obwód pnia, wysokość szczepienia 

Krzewów – wysokość , wielkość pojemnika 

Podane średnice bryły korzeniowej w przypadku drzew nie są wystarczające. 

Odpowiedź: 

Uszczegółowienie odnośnie parametrów projektowanych do nasadzenia roślin 

drzewiastych: 

Lp. Nazwa rośliny polska łacińska 
ilość 

roślin 
/szt./ 

Uwagi, dotyczyczące materiału 
szkółkarskiego, wymagania specjalne 

1 Azalia japońska, Azalea japonica 59 
Mieszanka różnokolorowa, dodatek ziemi 
organicznej o kwaśnym odczynie (torf 
wysoki); C10  60-80 

2 
Złotlin japoński odm. pełnokwiatowa, Kerria 
japonica 'Pleniflora' 

9 Bez uwag; C 7,5  80-100 

3 Cis pośredni, Taxus x media 'hICKSII' 27 Bez uwag; B  80-100 

4 Porzeczka alpejska, Ribes alpinum 7 Bez uwag; C5  60-80 

5 
Różanecznik katawbijski, Rhododendron 
catawbiense 

60 
Mieszanka odmian różnokolorowych, 
wymiana podłoża miąższości 40 cm na 
kwaśne, organiczne (torf wysoki); C10  60-80 

6 Tawuła wierzbolistna, Spiraea salicifolia 6 Bez uwag; C5 40-60 

7 Porzeczka złota, Ribes aureus 21 Bez uwag; C5 80-100 

8 Kalina koreańska, Viburnum carlesii 19 Bez uwag; C7,5  60-80 

9 
Jaśminowiec kaukaski odm. żółtolistna, 
Philadelphus caucasiciis Luteus 

14 Bez uwag; C7,5 60-80 

10 Kosodrzewina, Pinus mugo „Gnom" 22 Bez uwag; C7,5   30-40 

11 Tawuła van Houtte 'a, Spiraea vanhouttei 22 Bez uwag; C5  60-80 

12 
Pęcherznica kalinolistna odm. złotolistna, 
Physocarpus opulifolius 'Luteus ' 

8 Bez uwag; C5  60-80 

13 
Berberys Tunberga odm. czerwonolistna, 
Berberis thunbergii 'Atropurpuraea' 

20 Bez uwag; C7,5  60-80 

1 
Żywotnik zachodni kolumnowy, Thuja 
occidenlalis 'Columna ' 

16 Bez uwag; C7,5  80-100 

4 
Jałowiec łuskowaty Meyera, Juniperus 
squamata Meyerii 

17 Bez uwag; C5  40-60 

15 
Jałowiec sabiński odm. Tamaryszkowa, 
Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 

5 Bez uwag; C5  40-60 

16 Świerk serbski, Picea omorica 19 Bez uwag; B  150-175 

17 
Jałowiec chiński odm. Pfitzera złocista, 
Juniperus chinensis Pfitzeriana aurea ' 

4 Bez uwag; C5  40-60 

18 
Jałowiec chiński, odm. 'Stare Złoto' , Juniperus 
chinensis ''Old Gold' 

4 Bez uwag; C5  40-60 



19 
Świerk kłujący odm. srebrzysta zwarta, Picea 
pungens 'GlaucaGlobosa ' 

7 Bez uwag; B 150 -175 

20 
Jałowiec chiński kolumnowy, Juniperus 
chinensis 'Stricta' 

6 Bez uwag; B 60-80 

21 Irga pozioma, Cotoneaser horizontalis 12 Bez uwag; C7,5  40-60 

22 
Żywotnik zachodni złocisty, Thuja occidentalis 
'Sunkist ' 

6 Bez uwag; B  60-80 

23 Tawuła norweska, Spiraea Grefsheim 6 Bez uwag; C5  40-60 

24 
Dereń biały odm. Gouchalta, Cornus alba 
'Gouchaltii ' 

5 
bez uwag; C7,5    80-100 
min. ilość pędów  4-5 

25 Choina kanadyjska, Tsuga canadensis 5 Forma typowa – drzewiasta; B 125-150 

26 
Klon pospolity odm. kulista, Acer platanoides 
'Globosum ' 

8 Bez uwag; C45 f  Pa 200 8-10 

27 
Wiąz górski odm. „Płacząca ", Ulmus glabra 
'Gamperdownii' 

5 Bez uwag; C45 f Pa 220  8-10 

28 
Forsycja pośrednia odm. okazała, Forsythia 
xintermedia 'Spectabilis ' 

11 Bez uwag; C7,5 80-100 

29 Róża faldolistna, Rosa rugosa 8 Bez uwag; C5 

 

Pnącza do obsadzenia tylnej ściany pergoli 

Lp. Nazwa rośliny polska łacińska 
ilość 

roślin 
/szt./ 

Uwagi, dotyczące materiału 
szkółkarskiego, wymagania specjalne 

1 Glicynia kwiecista, Wisteria floribunda 6 odmiany mrozoodporne; C7,5   80-100   N 4 

2 Milin amerykański, Campsis radicans 6 odmiany mrozoodporne; C7,5   80-100   N 4 

3 Kokornak wielkolistny, Aristolochia macrophylla 2 Bez uwag; C7,5   80-100   N 4 

 

Pytanie 12: 

W dokumentacji technicznej dotyczącej zieleni nie określono wymaganej przez Zamawiającego 

wysokości szczepienia forsycji oraz klonu – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne 

informacje.  

Odpowiedź: 

- Forsycja jest krzewem, w projekcie nie przewidziano formy piennej tego krzewu, dlatego 

nie wymaga podania wysokości jej szczepienia na pniu, 

- Wysokość szczepienia klonu, formy kulistej =  200 cm nad ziemią. 

Pytanie 13: 

W dokumentacji technicznej dotyczącej zieleni nie określono wymaganego przez Zamawiającego 

obwodu pnia klonu – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne informacje.  

Odpowiedź: 

Obwód pnia klonu kulistego Acer platanoides "Globosa" mierzony na wysokości 100 cm 

nad ziemią ma wynosić 8-10 cm. Wysokość szczepienia na pniu = 200 cm  pojemnik C45 f. 

Pytanie 14: 

W dokumentacji technicznej dotyczącej zieleni nie określono wymaganych przez Zamawiającego 

konkretnych odmian następujących roślin: 



 Berberys Thunberga 

 Cis pośredni 

 Irga pozioma 

 Świerk serbski 

– prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne informacje. 

Odpowiedź: 

Szczegółowe określenie rodzajowe, gatunkowe i odmianowe roślinności planowanej do 

obsadzenia znajdowało się w części opisowej do projektu zieleni, w tabeli o nazwie: 

"Iwonicz – Zdrój rewitalizacja zabytkowego centrum miasta - wykaz roślinności 

projektowanej do nasadzeń" 

 Berberys Thunberga odm. czerwonolistna, Berberis thunbergii 'Atropurpuraea'  

 Cis pośredni Taxus x media 'Hicksii' 

 Irga pozioma Cotoneaser horizontalis (klasyczna, bezodmianowa) 

 Świerk serbski Picea omorica (klasyczna, drzewiasta forma) 

Pytanie 15: 

W dokumentacji technicznej dotyczącej zieleni nie określono wymaganych przez Zamawiającego: 

średnicy, wielkości palików oraz ilości palików na jedno drzewo – prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o niezbędne informacje. 

Odpowiedź: 

- Paliki drewniane, impregnowane  ciśnieniowo z dodatkiem środka Korasit, o średnicy 4-6 

cm,  długości 2,5 metra (przed wkopaniem) 

- Ilość palików na jedno drzewo - 3 sztuki 

Pytanie 16: 

Czy drewno z wycinki drzew pozostanie w posiadaniu wykonawcy, czy Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Drewno z wycinki drzew pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zwiezienia drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego – teren Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. 

Pytanie 17: 

Zgodnie z planami sytuacyjnymi zagospodarowania terenu należy wykonać remont kanalizacji 

deszczowej. Brak jakichkolwiek informacji oraz określenia zakresu tego remontu w przedmiarze 

robot oraz dokumentacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne informacje 

wraz z dodaniem pozycji przedmiaru robót uwzględniających ten zakres robót.  

Odpowiedź: 



Rysunek nr I6 zawiera profil odcinka D20- istn. studnia  który zawiera wymianę istniejącej 

rury PVC160 na PVC 200, istniejące 3 studzienki pozostają bez zmian, natomiast rurarz 

długości 26,13 m i roboty ziemne zostały  ujęte w ogólnym kosztorysie dla sekcji E 

Pytanie 18: 

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju cementu do iniekcji mikropali i kotew gruntowych. Czy ma być to 

cement hutniczy CEM III HSR ? Czy któryś z  cementów portlandzkich CEM I, CEM II ? 

Odpowiedź: 

Tak , typu HSR 42,5 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany żerdzi systemu GONAR na inny rodzaj 

równoważnych żerdzi o tych samych parametrach wytrzymałościowych ? 

Odpowiedź: 

Tak, na zasadach określonych w punkcie 7 projektu palowania 

Pytanie 20: 

Prosimy o odpowiedź, kto jest właścicielem przebudowywanej sieci gazociągowej oraz                      

o uzupełnienie dokumentacji technicznej o brakujące warunki techniczne i uzgodnienia właściciela 

gazociągu. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający przedkłada brakujące dokumenty w zakresie 

warunków technicznych sieci gazociągowej i uzgodnień 

Pytanie 21: 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania klepek siedziska na 

murku z drewna innego niż tekowe (np. meranti)? 

Odpowiedź: 

- Nie, może być zastosowane jedynie drewno Teak jako odporne na zmienne oddziaływania 

atmosferyczne (inna nazwa tego materiału: Jati, Burma-rangoon) 

Pytanie 22: 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania siedzisk na ławkach z 

drewna innego niż mahoń? 

Odpowiedź: 

- Tak, nawet zalecane, w tym wypadku powinno być zastosowane drewno o nazwie Teak 

(Jati, Burma-rangoon). 



Będzie ono wtedy adekwatne do drewna użytego jako materiał na klepki siedzisk 

namurkowych. 

Pytanie 23: 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Proszę o podanie 

parametrów materiału roślinnego do nasadzenia  

- dla krzewów wielkości pojemnika 

- dla drzew obwód pnia oraz wysokość 

Brak takiej informacji doprowadzi do nieporównywalności ofert. 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytania 11 

Pytanie 24: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek VII 4b) SIWZ w zakresie posiadanej polisy OC 

(uwaga I …..okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji umowy), jeżeli wykonawca 

załączy do oferty polisę ubezpieczeniową na zadaną kwotę , na okres ważności do 31.12.2014 r. i 

jednocześnie złoży oświadczenie że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się przedłożyć 

przed wygaśnięciem obecnej polisy nową polisę obejmująca okres realizacji przedmiotowego 

zadania do 23.05.2015 r. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści 

SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu powyższym zakresie (Rozdział VII ust. 

2 pkt 4 lit. b) – poprzez wykreślenie treści „okres ubezpieczenia musi obejmować okres 

realizacji umowy”, jak również wprowadza zmiany do ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 53792–2014 z dnia 14.02.2014 r. 

(Sekcja III.3.5): 

Było: 

UWAGA I: Dokument ubezpieczeniowy musi być ważny w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert i okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji umowy. W 

przypadku dokumentu ubezpieczeniowego, w którym kwota ubezpieczenia wyrażona jest w 

walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN przyjmując do przeliczeń 

średni kurs NBP danej waluty z dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

Po modyfikacji jest: 

UWAGA I: Dokument ubezpieczeniowy musi być ważny w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert. W przypadku dokumentu ubezpieczeniowego, w którym kwota 

ubezpieczenia wyrażona jest w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na 

PLN przyjmując do przeliczeń średni kurs NBP danej waluty z dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 



Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia 

zobowiązany będzie do zawarcia i przedłożenia w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy 

– umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przedmiocie, zakresie i od ryzyk 

wynikających z realizacji przez Wykonawcę i Podwykonawców (o ile tacy wystąpią) 

przedmiotu niniejszej umowy. Wysokość sumy gwarancyjnej polisy musi być na kwotę nie 

mniejszą niż 100% wynagrodzenia brutto – zgodnie z postanowieniami § 7 Projektu umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ). 

Pytanie 25: 

Prosimy o podanie rodzaju, typu i klasy odwodnieni liniowych jakie należy przyjąć w ofercie.   

Odpowiedź:  

Odwodnienie liniowe należy wykonać w postaci korytek  o przekroju V, szerokość w świetle 

kanału 100mm z odpływem pionowym w dnie  i uszczelką. W przypadku małej różnicy 

spadku terenu należy zastosować korytka spadkowe – w dnie korytka jest wyprofilowany 

spadek wewnętrzny ok. 1%.. Materiał korytka: polimerobeton,  Materiał rusztu : żeliwo, 

Rodzaj rusztu: szczelinowy, poprzeczny, Klasa obciążenia korytka:  B 125, Klasa obciążenia 

rusztu : A15-E 600,  Mocowanie rusztów : zamknięcie zatrzaskowe lub śrubowe na imbus 

Koryto przy budynku kina –sekcja A w wykonaniu indywidualnym żelbetowym, z rusztem 

żeliwnym, z krawędziami z kątownika gorącowalcowanego ocynkowanego ogniowo, 

zabetonowanego w obniżoną krawędź  

Pytanie 26: 

Nawiązując do przedmiarów robót – Sekcja „A” – Fontanna duża, prosimy  o wyjaśnienie jakiej 

grubości podbudowe należy ująć w ofercie – dotyczy poz. 3 i 4 przedmiaru, czy prawidłowe są 

przyjęte współczynniki? 

Odpowiedź: 

Podbudowę precyzuje dokumentacja projektowa i opis; rysunki 9-12K.A część Konstrukcja 

–Sekcja A, gdzie opisano sposób wymiany gruntu pod komorą, płytą i fundamentem 

obwodowym fontanny. Przedmiar jest poprawny, ale pełni jednie rolę pomocniczą w 

wycenie pozycji.  

Pytanie 27: 

Prosimy o korektę treści punktu 7 rozdziału X. W SIWZ w tym punkcie jest zapis: „Wadium 

wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie 

Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie 

związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego 

wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 3 a i 5 ustawy Pzp”. 

W prawie zamówień publicznych art. 46 ust. 3a nie istnieje. Czy Zamawiającemu chodzi o art. 46 

ust. 4a (warunki zatrzymania wadium)? 



Odpowiedź: 

Istotnie, art. 46 ust. 3a nie istnieje w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

poprawia omyłkę pisarską – chodzi o art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. W związku z powyższym 

treść ust. 7 w Rozdziale X otrzymuje brzmienie: 

„Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści 

oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub 

poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp” 

Pytanie 28: 

 W związku z postępowaniem na zamówienia publiczne pn " Rewitalizacja zabytkowego centrum 

miasta Iwonicz-Zdrój" nr WI01.7011.1,2014 zadania ZD/1 proszę o wyjaśnienie sprawy  polisy  

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej .   W SIWZ napisano : 

 w rozdziale V 

 " ....Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i przedłożenia w terminie do 5 dni od daty 

udzielenia zamówienia â�� umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przedmiocie, 

zakresie i od ryzyk wynikających z realizacji przez Wykonawcę i Podwykonawców (o ile tacy 

wystąpią) przedmiotu zamówienia. Wysokość sumy gwarancyjnej polisy musi być na kwotę nie 

mniejszą niż zaoferowana cena brutto oferty." 

a w rozdziale VII 

"..    opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, ze 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). 

UWAGA I: Dokument ubezpieczeniowy musi być ważny w dniu, w którym upływa terminskładania 

ofert i okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji umowy. " 

także w załączniku nr.1 - oferta Wykonawcy jest oświadczenie że po wyborze oferty "... 

oraz w załączniku nr1 - oferta - jest oświadczenie, że po wyborze oferty zobowiązujemy się do"......  

Opłacenia i przedłożenia wymaganych polis;.." 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź do pytania 24. 

Pytanie 29: 

Prosimy podanie typu i parametrów centralnego reflektora dużej fontanny. 

Odpowiedź: 

Reflektory opisano w punkcie 5 dokumentacji projektowej Technologia fontanny- sekcja A 

 



Udzielone odpowiedzi powodują zmiany w treści SIWZ. Ze względu na ich zakres i istotność 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert odpowiednio z 3 marca 2014 r. godz. 

12:00 na 5 marca 2014 r. godz. 12:00 (termin składania ofert) oraz z 3 marca 2014 r. godz. 

12:00 na 5 marca 2014 r. godz. 12:30  (termin otwarcia ofert). 

W ślad za zmianami terminów składania i otwarcia ofert modyfikacji ulega treść SIWZ w zakresie 

związanym z tymi terminami. W szczególności Wykonawca winien zwrócić uwagę na termin 

wniesienia wadium oraz, że wadium powinno być wniesione na 30 dniowy okres związania ofertą, 

który swój bieg rozpoczyna od dnia składania ofert, czyli, po modyfikacji, od dnia 5.03.2014 r.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2014 

r. pod numerem: 53792–2014.  

 

Załączniki: 

- przedmiar robót – roboty elektryczne (dot. pyt.3); 

- warunki techniczne dla sieci gazociągowej i uzgodnienia (dot. pyt.20); 
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 
 
Otrzymują: 

-Wykonawcy składający zapytania; 
- www.bip.iwonicz-zdroj.pl  
- a/a. 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

 

Paweł Pernal 

 (podpis na oryginale) 

 

 

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/

