
Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego 

1.
W  nawiązaniu  do  bardzo  licznych  nasadzeń  zieleni  (drzew,  krzewów,  bylin)  prosimy  o
informację  po  czyjej  stronie  jest  utrzymanie  i  pielęgnacja  wspomnianej  zieleni  w okresie
gwarancji, który wynosi od 60 do 72 miesięcy. Chodzi m.in. o przycinanie, odchwaszczanie
nasadzeń, nawadnianie, nawożenie, cięcie żywopłotów.

Ad. 1  Pielęgnacja zieleni w tym przycinanie, odchwaszczanie nasadzeń, nawadnianie, nawożenie,  
cięcie  żywopłotów  nie  jest  przedmiotem  prowadzonego  postępowania  przetargowego.  
Zamawiający  przejmuje  te  obowiązki  z  chwilą  zakończenia  zadania  potwierdzonego  
protokołem odbioru końcowego. Do czasu odbioru końcowego utrzymanie i pielęgnacja jest 
po stronie Wykonawcy.

2. W nawiązaniu do bardzo dużej powierzchni projektowanych trawników prosimy o informację
po czyjej stronie jest utrzymanie i pielęgnacja trawników w okresie gwarancji, który wynosi
od 60 do 72 miesięcy. Chodzi m.in. o podlewanie, nawożenie, regularne koszenie, aeracja,
wertykulacja, piaskowanie oraz jesienne i wiosenne grabienie liści?

Ad.2 Utrzymanie  i  pielęgnacja  trawników  nie  jest  przedmiotem  prowadzonego  postępowania  
przetargowego.  Zamawiający  przejmuje  te  obowiązki  z  chwilą  zakończenia  zadania  
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Do czasu odbioru końcowego utrzymanie i 
pielęgnacja jest po stronie Wykonawcy.

3. Nawiązując do zapisu w SWZ str. 36 „Usunięcie szkodliwych substancji z gleby”, prosimy o
sprecyzowanie jakie prace należy wykonać?

Ad.3    Usunięcie szkodliwych substancji dotyczy działań związanych z oczyszczeniem gleby w celu 
uzyskania optymalnego gruntu dla rosnących tam roślin i drzew. Gleba powinna  być  
oczyszczona z wszystkich zanieczyszczeń i chwastów, powinna być przekopana i wzbogacona
w nawozy mineralne. Na całej powierzchni należy dołożyć warstwę ziemi urodzajnej. W celu 
określenia  pH gleby  oraz  określenia  zapotrzebowania  na  makro  i  mikroelementy  należy  
wykonać  analizę  chemiczną.  Na  podstawie  wyników  analizy  należy  określić  program  
nawozowy. Nawozy wymieszać z ziemią.

Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące  
charakterystyki:na teren pod nasadzenia należy nawieść żyzną ziemię spełniającą warunki  
określone w dokumentacji  projektowej;optymalne  pH ziemi  5,5-6,8;ziemia nie  może  być  
zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona  chemicznie.  Ziemia  
stosowana do zaprawy dołów musi być odpowiednio i być mieszanką mineralno – organiczną 
(torfy) .

W inwentaryzacji dendrologicznej wskazano, iż na terenie parku znajdują się drzewa i 
krzewy  zamierające  ze  względu  na  porażenie  przez  patogeny  chorobotwórcze.  
Przypuszcza się, iż może być to grzyb z rodzaju Phytophthora. W przypadku realizacji
projektu  należy  wykonać  szczegółowe  badanie  parku  pod  kątem  rozpoznania  
patogenów.    



4. Prosimy o informację czy na pompy, dysze itp. związane z działaniem fontanny wymagana
jest  gwarancja  równa  gwarancji  kontraktu  czy  może  wystarczy  gwarancja,  którą  daje
producent urządzeń – standardowo 24 miesiące?

Ad.4 Wymagana  jest  gwarancja  równa  zaproponowanej  przez  Wykonawcę  w  przedmiotowym  
postępowaniu. 

5. W SWZ jest zapis, że w ramach elementów małej architektury należy zamontować tabliczkę z
oznakowaniem pomników przyrody. Czy chodzi o tablice informacyjne niskie, które są na  str.
63 i 64 w pliku o nazwie „Mała architektura .pdf” czyli blok kamienny z piaskowca z planszą
informacyjną z blachy?

Ad.5 Tabliczka  z  oznakowaniem  pomnika  przyrody  jest  tabliczką  powszechnie  obowiązującą,  
której wzór określa Rozporządzanie Ministerstwa Rolnictwa. Nie jest to tablica kamienna ze 
strony 63 i 64 pliku o nazwie Mała architektura. 

6. W SWZ str. 33 jest zapis, że zakres projektu obejmuje „9.Objęcie ochroną pomnikową 12
szt.” Prosimy o szczegółowe informacje co należy wycenić według tego zapisu.

Ad.6 Objęcie ochroną pomnikową oznacza montaż tabliczek z oznakowaniem pomnika przyrody. 
Tabliczką  powszechnie  obowiązującą,  której  wzór  określa  Rozporządzanie  Ministerstwa  
Rolnictwa.

7. W udostępnionej dokumentacji projektowej dla projektu nr VI (wniosek nr 22/17) znajduje się
projekt  przyłączy  wod-kan  prosimy  o  informację  czy  w  ramach  niniejszego  zamówienia
publicznego należy wyceniać te przyłącza? 

Ad. 7 Przyłącze wodno- kanalizacyjne jest przedmiotem tego projektu w związku z powyższym  
należy je wycenić. W przedmiotowym przetargu została załączona stosowna dokumentacja. 

8. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  niniejszego  zamówienia  publicznego  w  zakresie
przebudowy sieci  wodociągowej i  kanalizacji  ciśnieniowej  należy wykonać jedynie zakres
zaznaczony na rys. pn. „Instalacje-1Rysunek wod kan.pdf”.

Ad. 8 W ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać przyłącze wodno- kanalizacyjne `
wraz z siecią wodno-kanalizacyjną która przechodzi przez obszar realizowanych projektów. 

9. Prosimy o informację w jaki sposób należy się dowiązać kanalizacją ciśnieniową (rura PE fi
50) i rurą wodociągowa (PE fi 50) do rur, które są poza zakresem niniejszego zamówienia?

Ad. 9 Zdemontować korek fi 50 zamontować kolano fi 50 elektrooporowe i kontynuować instalację
fi 50 analogicznie dla wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej 

10. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  zasilania  fontanny  w  energię  elektryczną  należy
wykonać jedynie budowę na odcinku od rozdzielni ZK”1” do komory fontanny.

Ad. 10 Zasilenie fontanny należy dokonać na odcinku ZK 1 do komory fontanny. 

11. Prosimy  o  udostępnienie  projektu  wykonawczego  i  STWiORB  dla  wykonania  instalacji
elektrycznej  w  cz.  Angielskiej  w  ramach  zewnętrznego  oświetlenia.  Przedmiary  nie  są
wiążące dla Wykonawcy, a brakuje dokumentacji. 



Ad.11  Dokumentacja  została  udostępniona  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Przedmiotowa  
dokumentacja w zakresie instalacji elektrycznej dotyczy całości zabytkowego parku w Pokoju,
należy jednak wziąć pod uwagę, że w ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać 
tylko fragment instalacji oświetleniowej zewnętrznej w parku Angielskim. 

12. Prosimy o podanie parametrów dla przepompowni kanalizacji ciśnieniowej odprowadzającej
wodę z fontanny.

Ad. 12 Należy zastosować te same parametry jak przepompownia P1 w zadaniu 24/17. Plik
Przyłącz Wod-Kan w dokumentacji zadania 22/17

13. Prosimy o  udostępnienie  STWiORB  niezbędnych  do  wyceny  prac  związanych  z  budową
fontanny tj.:
- roboty ziemne
- podkłady betonowe
- ściany żelbetowe i płyty fundamentowe
- elementy dylatacji z taśmy PCV i blachy
- zbrojenie konstrukcji żelbetowych
- przyklejenie siatki 
- okładzina z płyt piaskowca
- żelbetowa komora technologiczna

Ad. 13 Dokument STWiORB został udostępnione na stronie  przedmiotowego postępowania.

14. Prosimy o  udostępnienie  STWiORB  niezbędnych  do  wyceny  prac  związanych  z  budową
amfiteatru tj.:
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- podbudowa typu CitySoil
- umocnienie skarp terenowych ziemią
- wykonanie trawników darniowaniem pełnym
- ławy fundamentowe betonowe
- scena kompozytowa i siedziska kompozytowe
- ława betonowa pod krawężniki i obrzeża betonowe
- podbudowa z kruszywa naturalnego
- warstwy odsączające z piasku

Ad. 14 Stosowna dokumentacja została zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu. 

15. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych dla fontanny i komory technologicznej.

Ad. 15 Dokumentacja w zakresie fontanny i komory technologicznej została zapisana w pliku 22/17 
001

16. Prosimy o udostępnienie STWiORB niezbędnych do wyceny prac związanych z gospodarką
istniejącym drzewostanem tj.:
- wycinki ze względów kompozycyjnych
- wycinki ze względów sanitarnych
- usuwanie posuszu
- redukcja koron
- wiązania z redukcją korony
- wywóz i utylizacja urobku, porządkowanie terenu



Ad. 16 Dokumentacja STWIORB została udostępniona w przedmiotowym postępowaniu.

17. Prosimy o udostępnienie STWiORB niezbędnych do wyceny prac związanych z wykonaniem
sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej.

Ad.17  Dokumentacja STWiORB została udostępniona w przedmiotowym postępowaniu Instalacje  
zewnętrzne sanitarne. 

18. Prosimy  o  udostępnienie  STWiORB  niezbędnych  do  wyceny  prac  związanych  z
zagospodarowaniem terenu tj.:
- ręczne przekopanie gleby
- rozścielenie ziemi ręczne
- usunięcie podszytu
- sadzenie drzew, krzewów, bylin
- prace melioracyjne
- nawierzchnia mineralna typu hansegrand
- rozbiórka budynków

Ad.18 Dokumentacja STWiORB została udostępniona w przedmiotowym postępowaniu, rozbiórki  
budynków zostały opisane  w załączonym projekcie wykonawczym. 

19. Prosimy o udostępnienie STWiORB na rekultywację terenu.

Ad.19 Specyfikacja wykonania została zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu

20. Prosimy o udostępnienie STWiORB na usunięcie szkodliwych substancji z gleby.

Ad. 20 Specyfikacja wykonania została zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu

21. Prosimy o udostępnienie STWiORB na oczyszczenie dna fosy i cieku.

Ad.21 Specyfikacja wykonania została zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu

22. Prosimy o udostępnienie STWiORB na rozebranie przepustów rurowych.

Ad.22 Specyfikacja wykonania zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu  

23. Prosimy o udostępnienie STWiORB na wymianę przepustów rurowych.

Ad. 23 Specyfikacja wykonania zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu  

24. Prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  niezbędnej  do  wyceny  zastawek
monolitycznych fosa (projekt – część rysunkowa i opisowa oraz STWiORB).

Ad. 24 Zastawki na fosie żelbetowo - drewniane
Żelbetowe  zastawki   zamontowane  na  przyczółku  przepustu  od  strony  fosy,  pozwolą  na
piętrzenie  i  regulację  wody.  Zamknięcia  piętrzące  wykonane  z  desek  w  dwóch  rzędach
(Szandory) wykonane z drewna o wysokiej wytrzymałości, prostokątne o szerokości przelewu
przepustu 0,60 m i wysokości piętrzenia do1 m. Drewniane zastawy wykonane z  podwójna



zastawą drewnianą.  Odstęp między szandorami 15 cm. Grubość deski 30mm. Zastawka w
formie mnicha. Klasa betonu minimum  B25

25. Prosimy o udostępnienie STWiORB na plantowanie skarp.
Ad. 25 Specyfikacja wykonania zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu  
 

26. Prosimy o udostępnienie STWiORB na układanie filtru żwirowego na skarpach.

Ad. 26 Specyfikacja wykonania zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu.  

27. Prosimy o udostępnienie STWiORB niezbędnych do wykonania zjazdu nr 2.

Ad.27 Specyfikacja wykonania zamieszczona w przedmiotowym postępowaniu  

28. Prosimy o udostępnienie dokumentacji  niezbędnej  do wyceny budowy parkingu (projekt  –
część rysunkowa i opisowa oraz STWiORB).

Ad.28 Dokumentacja jest udostępniona w przedmiotowym postępowaniu w dokumentacji dotyczącej
nawierzchni asfaltowej, którą trzeba wykonać zgodnie z zapisami w PW

29. Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ. W zamieszczonej tabeli jest zapis:

WYKAZ  OSÓB,  SKIEROWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.2 , ppkt. 4 lit. b)  SWZ

W SWZ nie ma ppkt. 4 lit. b)  na który Zamawiający się powołuje. 

Ad 29 Załącznik dotyczy spełnienia warunku z pkt 6.2 ppkt 4 lit a 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

a)  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  dysponują  co
najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyła w realizacji zadania w charakterze
kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278) lub  odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane wydane na podstawie
uprzednio  obowiązujących  przepisów  prawa,  lub  odpowiednich  przepisów
obowiązujących  na  terenie  kraju,  w  którym Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach
członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz.  U  z  2016  r.,  poz.  65),  lub  zamierzającymi
świadczyć usługi  transgraniczne  w rozumieniu  przepisów tej  ustawy oraz  art.  20a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946), osoba taka musi posiadać
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:

-instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 



elektroenergetycznych bez ograniczeń 

- konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń

30. Dotyczy pkt 6.2, ppkt. 4 lit. a SWZ.
Prosimy  dokładnie  określić  który  z  wymaganych  kierowników  robót  ma  pełnić  funkcję
kierownika budowy. Nie wynika to wprost z SWZ, projektu umowy czy załącznika nr 8 do
SWZ.

Ad. 30 Zgodnie z zapisami podane osoby mają pełnić funkcje kierownika robót. 

31. W związku z faktem, iż inwestycja została podzielona na różne etapy, które są ogłaszane w
ramach oddzielnych przetargów prosimy o informację czy elementy małej architektury (m.in.
ławki,  kosze  na  śmieci,  tablice  informacyjne,  drogowskazy,  kraty  na  drzewa,  stojaki  na
rowery itp.) muszą być takie same dla każdego z tych etapów? Jeśli tak to prosimy o podanie
producenta  i  modelu  dla  elementów,  które  należy  zamontować.  Różnica  cenowe  dla
poszczególnych  asortymentów są  ogromne.  Jeśli  trzeba  zamontować  jednakowe  elementy
małej architektury jako kontynuacja wcześniejszych etapów to Oferent w ramach równego
traktowania powinien posiadać informację co będzie montowane lub co zostało zamontowane.

Ad. 31 Elementy małej  architektury muszą być zgodne z zapisami w dokumentacji  projektowej.  
Zamawiający nie odbierał jeszcze w poprzednich zadaniach tych elementów. Wykonawcy  
wybrali elementy małej architektury zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. 

Pytanie 1: Dotyczy oświetlenia: Prosimy o potwierdzenie ilości elementów oświetlenia: 
słupy, oprawy, słupy niskie, oprawy najazdowe – istnieje rozbieżność pomiędzy projektem, a 
przedmiarem robót.

Ad. 1 Wiążący dla Wykonawcy jest projekt. 

Pytanie 2: Dotyczy nawierzchni mineralnej: Prosimy o potwierdzenie na jakiej powierzchni 
należy wykonać nawierzchnię mineralną. W projekcie nr 6 jest 853,94 mb, zaś w OPZ 
1271,94 mb 

Ad. 2 Nawierzchnia mineralna jest do wykonania zgodnie z projektem. Wiążący dla 
Wykonawcy jest projekt, nawierzchnia 853,94 

Pytanie 1: Prosimy o podanie koloru nawierzchni typu Hansegrand

Ad. 1 Kolor nawierzchni typu Hansegrand to Royal - beżowo-złoty

Pytanie:2 Prosimy o podanie powierzchni w m2 nawierzchni Hansegrand, bądź podanie 
szerokości alejek.

Ad. 2 Powierzchnia alejek 8627 m2, obowiązujący w tym zakresie jest projekt. Zgodnie z 
projektem są różne szerokości alejek.



Pytanie 1:

Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi wykonanie obiektów wodnych: sztuczny staw i 
dwa zbiorniki? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie brakujących rysunków, tj.: ST_01, ST_03, ST_04, 
ST_08, ST_09, ST_10.

Ad.1 Zakres przedmiotowego postępowania nie obejmuje wymienionych wyżej obiektów. 

Pytanie nr 1:

Czy  biorąc  pod  uwagę  obowiązek  prowadzenia  robót  wynikający  z:
Art.  37c.  [Zabytki  nieruchome  wpisane  do  rejestru]  Robotami  budowlanymi  kieruje  albo
nadzór inwestorski wykonuje,  przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba,
która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która
przez co najmniej  18 miesięcy  brała  udział  w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury.
Art.  37b.  [Prace  konserwatorskie,  prace  restauratorskie  lub  badania  konserwatorskie  przy
zabytkach będących zielenią wpisaną do rejestru] 1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami
restauratorskimi,  prowadzonymi  przy  zabytkach  będących  parkami  wpisanymi  do  rejestru
albo  innego  rodzaju  zorganizowaną  zielenią  wpisaną  do  rejestru  kieruje  osoba,  która
ukończyła  studia  drugiego  stopnia  lub  jednolite  studia  magisterskie,  których  program
obejmuje  zajęcia  lub  grupy  zajęć  umożliwiające  nabycie  wiedzy  i  umiejętności  w  tym
zakresie,  oraz  która  po  rozpoczęciu  studiów  drugiego  stopnia  lub  po
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy
brała  udział  w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich  prowadzonych przy
tego rodzaju  zabytkach  wpisanych do rejestru,  lub była  zatrudniona  przy  tych  pracach w
muzeum  będącym  instytucją  kultury.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz
prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru
albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.

3.  Prace  o  charakterze  technicznym w zakresie,  o  którym mowa w ust.  1,  samodzielnie
wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł
zawodowy  albo  wykształcenie  średnie  lub  średnie  branżowe  i  dyplom  zawodowy  albo
dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe,  w  zawodach  związanych  z  pielęgnacją
zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych
przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona  przy tych pracach w muzeum
będącym  instytucją  kultury.  Zamawiający  zastrzega  jako  wymóg  składania  ofert  przez
Wykonawców posiadania wyżej wymienionych uprawnień.

Ad.1  Zamawiający  nie  wymaga  w  prowadzonym  postępowaniu  spełnienia  powyższego
warunku jako spełniania  warunku udziału w postępowaniu.  Obowiązek prowadzenia robót
wynikających  z  przepisów przez  osoby posiadające  uprawnienia  zgodne  z  art.  37c  i  37b



wynikają  z  dokumentacji  projektowej  oraz  pozwoleń  konserwatorskich.  Wykonawca  z
którym zostanie podpisana umowa będzie miał obowiązek spełnienia określonych zapisów
wynikających z wydanych pozwoleń konserwatorskich. Nie stanowi to warunku uzyskania
zamówienia  publicznego,  jednakże  jest  wymagane  na  etapie  realizacji  zadania  zgodnie  z
ustawą  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wydanymi pozwolenia konserwatorskimi i
dokumentacją projektową. 
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