Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 sĘczniaŻ}Ż} r.

05-300

Rl.z'.|l.| '1.20Ż0

WYJAŚNIENIA TREŚcI sPECYFIKAcJI IsToTNYcH wARUNKÓw ZAMÓwIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

''Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki''
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy
publicznych (Dz.

U' z

zdnia29

stycznia2OO4 roku

_

Prawo zamówień

2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treśó zapytan,jakie

wpĘnęĘ

do Zamawiająaego wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA ZESTAW NR

1.

1:

Działając w oparciu o zapis RozdziaŁ 9 pkt'

l

SIWZ zwraaamy się z prośbąo weryfikację

zaŁączników:

załącznik nr 8 zadanie,,B''

_

przedmiar;

w częściopisowej przedmiaru określono: '.'- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA GR' 40
mm _ I9,86m2 _ natomiastw Dziale 5.2przedmiaru Lp. 38 dz.5.2 określono: Wykonanie
wierzchniej warstwy nawierzchni

sr 75mm

syntetycznej wylewanej

- kolory wg projektu

ilośó 19,86 m2.

Z

uwagi na koniecznośćzałączenia do

zaŁączone

ofeĘ kosztorysów

opracowanych

w oparciu

o

do SIWZ przedmiary prosimy o weryfikację grubościnawierzchni synteĘcznej

wylewanej opisanej w Lp. 38 przedmiaru.

odpowiedź 1:
Nawierzchnie syntetyczne wylewane naleĘ wykonaó zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod niniejszym

zamówieniem.

2.

Działając w oparciu o zapis Rozdział 9 pkt'

l

SIWZ zwracamy się z prośbąo weryfikację

załącznikow:
załącznik nr 8 zadanie ,,C'' _ przedmiar:

w częściopisowej pkt. 3.4 przedmiaru określono: ..._ NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
gr. 30 mm 27,59m2_ natomiast w Dziale 5'6 przedmiaru Lp. 46 dz' 5'6 określono: Wykonanie

wierzchniej warstwy nawierzchni sr 75mm syntetycznej WYLEWANEJ - kolory wg projektu

ilośó27,59 mŻ.

Z

uvłagi na koniecznośó załączenia do oferty kosztorysów opracowanych w oparciu o

załączone do SIWZ przedmiary prosimy o weryfikację grubościnawierzchni syntetycznej
wylewanej opisanej w Lp. 46 przedmiaru.

odpowiedź 2:
Nawierzchnie synteĘczne wylewane naleĘ wykonaó zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu' Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod rriniejszym

zamówieniem.

PYTANIA ZESTAW NR

2:

1. Dla lokalizacji Stara Niedziałka: Czy

zamawiający dysponuje dokładną informacją o

położeniuistniejącego asfaltu oraz o miejscach, w których go brak

i

naleŻy przygotowaó

podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną. Czy projektowana warstwa spadkowa znajdowaó
się będzie w całościna obecnym asfalcie?

odpowiedź 1:
Istniejący asfalt widoczny jest na podkładzie geodezyjnym, zamieszczonym w załączniku nr

7: Dokumentacja projektowa plik pn. 02_STARA NIEDZIAŁKA ISTNIEJĄCE. W
miejscach poza istniejącą nawierzchnią l30 m'planuje się wyrównanie terenu kruszywem.

PĘĘ układane są bezpośrednio na istniejącej nawierzchni

asfaltowej oraz częściowo na

warstwie uzupełnionej z kruszywa. Pomiędzy nawierzchniami z poliuretanu wylewanego i
płyt SBR zaprojektowano pochylnię o nachyleniu

2.

60ń,

wykonaną z poliuretanu wylewanego,

Dla lokalizacji Stojadła: W przedmiatze w pozycji nr 5'3 dot' nawierzchni piaszczystej jest
informacja o grubości 10 cm, natomiast w opisie zawarĘm w wytycznych budowlanych punkt
4'1.3. widnieje grubośó nawierzchni 30 cm' Która wartośó jest poprawna?

odpowiedź 2:
Grubośó nawierzchni z piasku wynosi 30 cm ' Poprawiony przedmiar został zamieszczony na
stronie Zamaw iające go pod niniej szym zamówien iem.

3.

Dla lokalizacji Stojadła: W przedmiarue w pozycji 5.4 dot' ścieżkimowa o pĘtach EKo. W
punkcie 4.1'4. ogólnej charakterysĘki użyte są płyty chodnikowe betonowe
10 cm.

Które

EKo o

grubości

W dokumencie ST-0l-Nawierzchnie mowa o kratach trawnikowych polietylenowych.

pĘĘ EKo

w takim razie mająbyó zastosowanie w realizacji?

odpowiedź 3:
Ścieżkę prowadzącą do obiektu w miejscowości Stojadła naleĘ wykonaó z płyt betonowych,
ażurowych typu

4. Dla

ECo gr. l0

cm, zgodnie zprzedmiarem robót dział 5.4.

lokalizacji Stojadła: Jakiej grubości na|eĘ zastosowaó nawierzchnię wylewaną koloru

czerwonego?

W

przedmiarze grubośó wynosi 40 mm, na projekcie

44 mm, a w

ogólnej

charakterysĘce 30 mm.

odpowiedź 4:
Nawierzchnie syntetyczne wylewane należy wykonaó zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod niniejszym

zamówieniem.

5. Dla lokalizacji

Stojadła: Z opisu wynika, że wyliczona ilośó obrzeŻy syntetycznych w

przedmiarze dotyczy ograniczeń przy styku powierzchni syntetycznej

z

trawą.

Co z

rozgraniczeniem trawy i piasku? Czy maja byó tam zastosowane obrzeŻa? Jeślitak jakie i w

jakiejśilości.

odpowiedź 5:
Nie przewiduje się wykonania rozgraniczeń pomiędzy trawą apiaskiem

6.

Dla lokalizacji Zamienie: W przedmiarze w pozycji nr 5.1 dot. nawierzchni piaszczystej jest
informacja o grubości 10 cm, natomiast w opisie zawartymw wytycznych budowlanych punkt

4.l '4. widnieje grubośó nawierzchni 30 cm. Która wartośó jest poprawna?

odpowiedź 6:
Grubośó nawierzchni z piasku wynosi 30 cm . Poprawiony przedmiar został zarnieszczony na
stronię Zamavł iaj

ące

go pod niniej szym zamówieniem.

7. Dla

lokalizacji Zamienie: Jakiej grubości naIeŻy zastosowaó nawierzchnię wylewaną koloru

czerwonego? W przedmiarze grubośó wynosi 30 mm, na projekcie 44mm.

odpowiedź 7:
Nawierzchnie syntetyczne wylewane naleŻy wykonaó zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod niniejszym

zamówieniem'

8'

Dla lokalizacji Zamienie: Ile furtek

na|eŻy zastosowaó?

W przedmiarze w pozycji nr 23 w

pisana jest jedna furtka, w charakterystyce ogólnej do przedmiaru w punkcie 5.3 ogrodzenia

widnieje zapis: ,,dwie furtki".

odpowiedź 8:
Należy wykonaó 2 furtki, zgodnie z opisem technicznym oraz pzt. Poprawiorry przedmiar
został zamieszczony na stronie Zamawiającego pod niniejszym zamówieniem.

9.

Dla lokalizacji Zamienie: Z opisu wynika, że vłyliczona ilośó obrzeży syntetycznych w
przedmiarze doĘczy ograniczeń przy styku powierzchni syntetycznej z piaskiem i
powierzchni syntetycznej ztrawą. Co z pozostałymi rozgraniczeniami: piasek-kostka, piasektrawa, kostka_trawa.Czł maja byó tam zastosowane obrzeŻa? Jeślitak jakie i w jakiejś ilości.

odpowiedź 9:
Nie przewiduje się wykonania pozostĄch rozgraniczen

PYTANIA ZESTAW NR

1.

3:

Projekt zagospodarowania zawiera zaprojektowane ogrodzenie wokół obydwu stref w całości'
Przedmiar natomiast zawiera dodatkowo rozdzielenie obydwu stref. Czy ogrodzenie mazastaó

wykonane na podstawie załączonego przedmiaru ? Jeślitak to czy ma zostaó wyceniona
dodatkowa furtka umożliwiająca dostanie się do stres z placem zabaw, a tak to w którym
miejscu (czy w zewnętrznym czy w wewnętrznym ogrodzeniu).

Odpowiedź 1:

ogrodzenie należy wykonaó zgodnie

z

zaŁączonymi przedmiarami robót.

miejscowości Stara Niedziałka oraz Stojadła

z

Dla obiektu w

uvłzględnieniem wykonania dodatkowego

wygrodzenia stresl o charakterze sprawnościowym, zgoclnie

z

działęm 4. OGRODZENIE

PANELOWE 83CM - WYDZIELENIE STREF. Niniejsze wygrodzenie strefu przewidziano
jako wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego o wysokości 830 mm

z przewidzianą

przerwą na swobodne poruszanie się pomiędzy strefami (bez potrzeby wykonywania furtki).

Ż. Czy

dopuszczają Państwo ogrodzenie panelowe o wysokościpanelu IŻ3 cm, grubośó drutu 4

mm, oczka 50x200, ilośó drutów pionowych 50, sfupek 60x4Ox1,2, podmurówkaHŻ5x}47O

lub

wysokośó panelu l23 cm, grubośó drutu 5 mm, oczka 50x200, ilośó drutów pionowych

50, sfupek 60x40x2, podmurówkaHŻ5x247} mm?
odpowiedź 2:
ogrodzenie panelowe systemowe wysokości |,20 m (tolerancja wysokości* 5%) na cokole
prefabrykowanym' zgodnie

z

opisem technicznym

_

rozdzial 5.3. Cokół o wysokości

całkowiĘ co najmniej 100 cm, zagłębionym na co najmniej 80 cm w terenie. Cokół
wybudowaó na podsypce piaskowej gr' 10 cm.

Panęle zgrzewale, wykonane

z

pręt6w

o średnicymin. 4,5 mm, zgrzewane co 50 mm w

pionie i co 200 mm w poziomie' Przęsło zawieszone w 3 miejscach (3 elementy mocujące do
słupków). Rozstaw słupów standardowy co 2,5 m

dopasowania

w

jak gotowe odcinki, skrajne przęsła do

terenie. Słupki z ksztahownika prostokątnego 60x40xl,2 mm od góry

zamykane zaślepkąztworzywa sztucznego. Panele bez ostrych końcówek.

3.

Czy zamawiający wskaze miejsce wywiezienia ziemi po korytowaniu, czy Wykonawca ma ją
zuĘlizowaó we własnym zakresie'
odpowiedź 3:
Według zapisów umownych Wykonawca zobowiązanv

jest do zapewnienia

na własny koszt

transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami

(w tym utylizacja nadmiaru gruntu uzyskanego

z

uĘlizacji

korytowania istniejącego terenu pod

wykonanie urządzefi oSA). Jednocześnie w przypadku wyrażeniazgody przezLJŻytkowników

terenu

-

Dyrektorów Szkół Podstawowych, na zagospodarowanie nadmiaru urobku w

grarricach terenu szkolnego, Zamavtiającv odstąpi od obowiązku transportu urobku.

PYTANIA ZESTAW NR

1.

4:

Proszę o podanie parametrów technicznych słupów oświetleniowych oraz kamer

odpowiedź 1:
Monitoring oraz oświętlenieterenu naleŻy wykonaó zgodnie z opisem technicznym - rozdział

3.Ż oraz rysunkami szczegółowymi ,,oświetlenie i monitoringoo zamieszczonymi

w

załączniku nr 7: Dokumentacja projektowa dla każdej części.

Pliki z informacjami szczegółowymi

STARA-NIEDZIAŁKA-E0

1

-osw

STARA_NIEDZIAŁKA-E02-cctv
STOJADŁA-E01-osw
STOJADŁA-E02-cctv
ZAMIENIE-E01-osw
ZAMIENIE-BO2-cctv

2.

Proszę o sprecyzowanie z jakich elementów wykonany ma zostać zestaw sprawnościory oraz
proszę o przedstawienie rysunku techniczne go urządzenia'

odpowiedź 2:
Zestaw sprawnościowy należy wykonaó zgodnie

z

opisem (rozdział 4,Ż.2') _ zestaw

sprawnościowy złożonyz drabinek i uchwytów stalowych ocynkowanych
proszkowo np. jasny niebieski

RAL

i

lakierowanych

5012, oraz z ramy drewnianej lub stalowej ocynkowanej i

lakierowanej proszkowo np. jasny niebieski

RAL

5012. Zestaw powinien składaó się

z

co

najmniej dwóch drabinek pionowych, dwóch drabinek poziomych oraz ram. Możliwe
zastosowanie elementów dodatkowych, jak liny do wspinaczki' Wymiary urządzeniu

Wymiary stres bezpiecznej

w

zakresie 'l2lcmx717cm. Wysokośó maksymalna w

urządzenia: 200cm, szęrokośó maksymalna
urządzenia:254cm.

w

urządzenia: 258cm, długośómaksymalna w

3.

Parametry urządzenia streĄr bezpiecznej są

w

kwadracie natomiast

w wizualizacji

w

prostokącie'

odpowiedź 3:
Wizualizacja ma perspektywę' Wymiary zgodnie z opisem technicznym orazpzp.

4.

Czy stół do tenisa ma byó do wkopania?
odpowiedź 4:
Stół do wykonania zgodnie z zalecaniami producenta. Do wkopania na fundamencie

5.

Proszę o podanie wymiarów tablicy informacyjnej

odpowiedź 5:
Tablica informacyjna o wymiarach 90x90cm.

6.

Proszę

o

załączenie planu zagospodarowania doĘczącego nowych utządzeh, wtaz z

wymiarowanięm oraz wyzrnczenie kolorystyki nawierzchni zpĘt oraz wylewanej.

odpowiedź 6:

Projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr

7 do

SIWZ: Dokumentacja

projektowa dla każdej częściosobno.

Pliki pod nazwąi
,,0

1

_STARA_NIEDZIAŁKA-PZT''

,,01_SToJADŁA_pzt"
,,01 ZAMIENTE,_PZT"

7. Czy

ogrodzenie pod panel ogrodzeniowy wysokości I,20 m ma byó zastosowany cokół?

Proszę o podanie grubościdrutu oraz ilościsfupków wraz z rozstawem.

odpowiedź 7:
ogrodzenie panelowe systemowe wysokości l,20 m (tolerancja wysokości Ł 5%) na cokole
prefabrykowanym' zgodnie

z

opisem technicznym

_

rozdział 5.3. Cokół

całkowitej co najmniej 100 cm, zagłębionym na co najmniej 80 cm

o

wysokości

w terenie. Cokół

wybudowaó rra podsypce piaskowej.

Panele zgrzewane, wykonane

z

ptętów

o średnicymin' 4,5 mm, z9tzewane co 50 mm w

pionie i co 200 mm w poziomie. Przęsło zawieszone w 3 miejscach (3 elementy mocujące do
słupków). Rozstaw słupów standardowy co Ż,5 m

jak gotowe odcinki, skrajne przęsła do

dopasowarria

w

terenie. Słupki z kształtownika prostokątrrego 60x40xl,2 mm od góry

zamykane zaślepkąztworzywa sztucznego. Panele bez ostryclr końcówek.

8.

Proszę o podanie grubości drutu do ogrodzenia wysokości 83 cm wfaz z wrysowaniem na
mapie lokalizacji oraz ilościsłupków wraz z rozstawem panela.

Odpowiedź 8:
ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 83 cm (tolerancja wysokości* 5%) na cokole
prefabrykowanym' zgodnie

z

opisem technicznym

_

rozdział 5.3. Cokół

o

wysokości

całkowiĘ co najmniej 100 cm, zagłębionym na co najmniej 80 cm w terenie. Cokół
wybudowaó na podsypce piaskowej.

Panele zgrzewane, wykonane z prętów o średnicy min. 4,5 mm, z9rzewane co 50 mm w
pionie i co 200 mm w poziomie. Przęsło zawieszone w 3 miejscach (3 elementy mocujące do

słupków). Rozstaw słupów standardowy co Ż,5 rn jak gotowe odcinki, skrajne przęsła do
dopasowania

w

terenie. Słupki z kształtownika prostokątnego 60x40x1,2 mm od góry

zamykane zaślepkąztworzywa sztucznego' Panele bez ostrych końcówek.

9.

Proszę o podanie wielkościkrzewów i drzewek

Odpowiedź 9:
Krzewy - wys. sadzonki min. 60 cm
Drzewo klon

- wys. sadzonki min.

190 cm

10. Proszę o podanie wymiarów oraz kolorystyki krawęzników

odpowiedź 10:
Wymiary i kolorysĘka krawężników 4odnie z opisem technicznym rozdziaŁ 4.LŻ
11. Proszę

o podanie kolorysĘki nawierzchni z płyty oraz nawierzchni wylewanej wraz z

wyodrębnieniem ilościkolorystyki

odpowiedź 11:
Kolorystyka zgodnie z projektem zagospodarowania terenu:

oSA Stojadła
Nawierzchnia synteĘczna wylewana w kolorze ŻóĘm i rriebieskirn _ gr. 75 mm
pow.29,37

m2

-

Nawierzchnia syntetyczna wylewana w kolorze czerwonym

-

gt. 44 mm * pow. 19,86

nP

OSA Zamienie
Nawierzchnia syntetyczna wylewana w kolorze żóĘm i niebieskim

_

gr. 75 mm _

pow'Ż4,1m2
Nawierzchnia syntetycznawylewana w kolorze czerwonym

-

gr.44 mm

pow. 27,59

-

m2

oSA Stara Niedziałka
Nawierzchnia syntetycznazpł5Ą SBR w kolorze zielonym i czerwonym _ gr. 40 mm _
pow. 120

m2

Nawierzchnia syntetyczna wylewana w kolorze czerwonym

-

gr. 14 mm

-

pow.239

m2

PYTANIA ZESTAW NR

1. Czym się

5:

sugerować przy wycenie urządzeń placu zabaw gdyŻ opis

w

''projekcie

zagospodarowania terenu i arclritektura'' odbiega znacząco od załączonych wizualizacji i ma
to wpływ na wycenę.

odpowiedź 1:

ofertę na|eży spotządzić w oparciu o dokumentację projektową oraz przedmiary robót
zamieszczone do niniejszego zamówienia. Zalecana jest również wizja w teręnie.

Wizualizacje mają charakter wyłącznie poglądowy
Szczegółowe wymiary

i

w perspektywie'
się na projekcie

wykonane są

oraz charakterysĘka sprzętu znajdują

zagospodarowania teręnu oraz opisie technicznym, z uwzględnieniem wyjaśnień treściSIWZ

z dnia 14.01.2020

r..

z'uP,
Iłgat

Wójta

I

