Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 24.06.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 56/PN/2021
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1.

KOMUNIKAT NR 14
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek POMO-PB-2.5-H-319, o którym
mowa w pkt. 6.1.5 opisu technicznego TOM 1 część 1.5.3 Instalacje.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza do dokumentacji brakujący rysunek.
Pytanie 2
Zgodnie z opisem projektu branży drogowej nawierzchnia K7, K7.1 opisana
jest jako nawierzchnia z betonu cementowego układana na miejscu, natomiast w projekcie
branży architektury – jako nawierzchnia z płyt betonowych z betonu architektonicznego
szczotkowanego bielonego o gr. 20cm (rys. POMO-PW-1.8.-A-703). Prosimy o wyjaśnienie
rodzaju nawierzchni K7/K7.1.
Odpowiedź:
Należy zastosować nawierzchnię z betonu cementowego układanego na miejscu
w konstrukcji zgodnej z projektem drogowym z wykończeniem wierzchniej, widocznej
powierzchni zgodnie z wymaganiami projektu branży architektonicznej (beton bielony,
szczotkowany).
Pytanie 3
Zgodnie z informacją od producentów nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych
na podbudowę tego typu nawierzchni powinno się stosować kruszywo 0/31,5mm, a przyjęte
w projekcie kruszywo o frakcji 4/31,5mm nie nadaje do tego typu technologii i nie gwarantuje
uzyskania „wodoprzepuszczalności” nawierzchni mineralnej. W związku z powyższym
prosimy o zmianę kruszywa 4/31,5mm na kruszywo 0/31,5 mm.
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Odpowiedź:
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa 0/31,5 mm w zamian kruszywa 4/31,5 mm
w nawierzchniach mineralnych wodoprzepuszczalnych.
Pytanie 4
Zgodnie z informacją od producentów nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych
przy zastosowaniu warstwy wierzchniej z gotowej mieszanki 0/11mm gr. 4cm (a w projekcie
zastosowano nawet gr. 6cm) nie ma potrzeby stosowania podbudowy z gotowej mieszanki
kruszyw naturalnych 0/16 gr. 5cm (zwanej w technologii nawierzchni mineralnych
wodoprzepuszczalnych warstwą dynamiczna) a jedynie podbudowę z kruszywa łamanego
0/31,5mm. Prosimy o weryfikację technologii wykonania nawierzchni mineralnej
wodoprzepuszczalnej dostępnej dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t.
Odpowiedź:
Należy zastosować układ warstw zgodnie z projektem.
Pytanie 5
W kosztorysie brak pozycji dla wyceny wykonania strefy filtru glebowego zbiornika oraz
potoku o łącznej powierzchni 2280 m2. W szczególności brakuje pozycji dotyczących
wykonania: 80 cm grysu wapiennego frakcji 2-8mm z absorbentami, 20 cm kruszywa
dolomitowego frakcji 8-16 oraz 5-40 cm żwiru grubego. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu
o brakujące pozycje lub wskazanie, w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca
ma uwzględnić powyższy koszt.
Odpowiedź:
Pozycje zostały uzupełnione w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.11 Filtry glebowe
pozycje 793 – 798.
Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Pytanie 6
W kosztorysie brak pozycji dla wyceny wykonania strefy hydrobotanicznej zbiornika
oraz potoku o łącznej powierzchni 5 315 m2. W szczególności brakuje pozycji dotyczących
wykonania: 15cm mieszanki tłucznia dolomitowego frakcja 31,5-63mm z piaskiem gliniastym
oraz 5 cm gliny. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje lub wskazanie,
w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca ma uwzględnić powyższy koszt.
Odpowiedź:
Pozycje zostały uzupełnione w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.12 Strefy nasadzeń
pozycje 799 – 805.
Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Pytanie 7
Prosimy o informację czy w załączniku nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 22.06.2021-1
w zakładce ZADANIE 1-elektryka dział 1.1.4.1 Sieć oświetleniowa na powierzchni
od ul. Żwirki i Wigury do Al. Niepodległości nie brakuje pozycji związanych z montażem opraw
oświetleniowych, montażem słupów oświetleniowych, montażem tabliczek bezpiecznikowych
EKM2035. Jest tylko pozycja „Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego w gruncie
kategorii III - Fundament prefabrykowany B-51 – sztuk 23 (pozycja 62)?

Odpowiedź:
Oprawy oświetleniowe znajdują się w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.1.1.10
Oświetlenie.
Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:
 Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 24.06.2021.

