ZP.271. 2.2020AB

Uniejów, 20.02.2020

dotyczy: „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie” etap II
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1a oraz 2 odpowiada na pytania które wpłynęły do
Zamawiającego
Pytanie nr 140

Prosimy o informację co znajduje się na rysunku załączonym powyżej w 18 czerwonych kółkach
oraz o wskazanie ich parametrów technicznych.
Odpowiedź:. Propozycja oświetlenia posadzkowego, rozmieszczenie powinno być regularne i
promieniste
Pytanie nr 141 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą

Prosimy o informację co znajduje się na rysunku załączonym powyżej dookoła środkowej części
obsianej trawą z uwagi na użycie zbyt grubych linii i nieczytelność rysunków oraz o wskazanie ich
parametrów technicznych.
Odpowiedź:. Są to punkty świetlne.
Pytanie nr 142 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.02.2020 r. na pytanie nr 107 prosimy o wskazanie przez
Zamawiającego innej równoważnej frakcji kamienia na podbudowę pod nawierzchnię mineralną,
gdyż po rozeznaniu rynku frakcja 4/22 mm nie jest dostępna w żadnej kopalni w Polsce, a w dalszej
konsekwencji uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny tego zakresu prac. Prosimy o zmianę
kruszywa na powszechnie stosowane i używane w większości branż drogowych 4/31 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa frakcji 4-31.5 mm zamiast kruszywa
frakcji 4-22mm.
Pytanie nr 143 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Na rysunku DWG PB Uniejów Bulwary wrysowano ogrodzenie w kolorze fioletowym, które
przechodzi przez środek ławki wahadłowej oraz dwa zestawy zabawowe, dodatkowo też narusza
obszar bezpieczeństwa każdego z urządzeń na placu zabaw. W ślad ogrodzenia należy również
wykonać obrzeże gumowe. Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie i obrzeże gumowe są
wrysowane poprawnie oraz o wskazanie na rysunku miejsca gdzie znajduje się furtka, ponieważ
przy furtce należy zamontować stojaki na rowery oraz tablice informacyjne.
Odpowiedź:. Zamawiający załącza widok na plac zabaw. Linia filetowa jest na warstwie
000pomocnicza i nie wyświetla się przy druku, służy tylko i wyłącznie pomocniczo osobie rysującej
PZT. Można ją wyłączyć przy oglądaniu DWG. Ogrodzenie należy wykonać w linii granicznej
trawnika (zaznaczonej w załączniku).
Pytanie nr 144
Prosimy o wskazanie sposobu montażu ławek, koszów na śmieci, tablic regulaminowych oraz
stojaków rowerowych do podłoża.

Odpowiedź:. Kosze - montaż poprzez kotwy ocynkowane w fundamencie betonowym C20/25 o
wym. Ø30x50 cm.

- ławki - stawiane na gruncie,
- słupki - fundamentowanie - poprzez zabetonowanie słupka we fundamencie C20/25 o wym.
Ø30x50cm.
Pytanie nr 145 Dotyczy: Cz. I – Bulwary nad Wartą
Prosimy o wskazanie rodzaju kruszywa na jakim wykonana zostanie nawierzchnia epoksydowa, ze
względu na duże różnice cenowe w zależności od wyboru rodzaju kruszywa i koloru oraz ze względu
dużą powierzchnię alejek tj. 4 500 m2.
Odpowiedź:. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 142, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie kruszywa o frakcji 4-31,5mm.
Pytanie nr 146 Prosimy o ponowne przeanalizowanie możliwości zastosowania
bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem jako równoważnego do systemu za pomocą
światłowodów. W Mieście Uniejów istnieją już instalacje wyposażone w bezprzewodowy system
sterowania oświetleniem. Zastosowanie w tej inwestycji sterowania opartego na innym rodzaju
komunikacji niż istniejący nie pozwoli na połączenie tych dwóch systemów. Spowoduje to, że
Zmawiający będzie miał utrudniony dostęp do monitorowania i zmian parametrów oświetlenia,
ponieważ każdy system będzie miał swoją osobną aplikację. Dodatkowo dopuszczenie innego
rozwiązania zwiększy konkurencyjność w tym postępowaniu.
Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania bezprzewodowego systemu
sterowania oświetleniem. Zamawiający wymaga aby nowo zainstalowany system sterowania
współpracował z istniejącym już systemem sterowania oświetleniem iluminacyjnym i ulicznym.
Informujemy, że zastosowanie systemu sterowania w formie bezprzewodowej nie zwalnia z
obowiązku wykonania kanalizacji teletechnicznej wskazanej w projekcie. Zamienny system
sterowania musi obsługiwać wszystkie niezbędne funkcje, tak jak system wskazany w projekcie.
W celu wykonania innego systemu sterowania niż podany w projekcie, należy przedstawić do
akceptacji zamawiającemu projekt wykonawczy zamienny.
Pytanie nr 147 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości oprawy
oświetleniowe równoważne do opraw podanych w projekcie elektrycznym o zbliżonym kształcie
oraz o równoważnych parametrach oświetleniowych potwierdzonych obliczeniami
fotometrycznymi.

Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie
równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania
nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały
czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się
zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że
zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i
funkcjonalnym. Należy dodatkowo powtórzyć obliczenia oświetlenia dla opraw innego typu i
przedstawić je Zamawiającemu.
Dodatkowo Zamawiający informuje iż modyfikuje odpowiedzi na pytania 107, 108, 111,112
122, 123, 124 oraz 126 ( Plac Bogumiła- w zakresie konstrukcji chodnika) z dnia 17.02.2020
dotyczące nawierzchni i konstrukcji na ciągach spacerowych – brzeg wschodni i zachodni
(zadanie 14.A i 14.B)
Odpowiedź:
Pozycja 251.d.20.1, 252.d.20. 253.d.20.1 przedmiaru branży ogólnobudowlanej dotyczy ułożenia
warstwy wykończeniowej – chodnik 2, chodnik 3 i chodnik 4- ciągu spacerowego brzeg wschodni i
brzeg zachodni ( zadanie 14.A i 14.B)
Chodnik ten należy wykonać z:
- Warstwy nawierzchni wodoprzepuszczalnej z mieszanki kruszywa i żywicy epoksydowej 2,5cm
- Warstwy nośna z kruszywa łamanego 4/22mm lub 4/31,5mm -grubości 10 cm
- Warstwy odsączająca piasek kopany 15cm.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje iż w związku z udzielonymi odpowiedziami przesuwa
termin składania ofert na dzień 03.03.2020

/-/ Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

