
Treść zapytań wraz z odpowiedziami –
Zmiana treści SIWZ

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę skweru
pomiędzy  blokami  ul.  Montażowa  10  i  12,  ul.  Motorowa  9  w  Lublinie wpłynęły
zapytania dotyczące następujących kwestii: 

Pytanie nr 1: 
Zamawiający  w  opisie  technicznym przedmiotu  zamówienia  wskazuje  konkretne

wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja
sprawia,  iż  właściwie  niemożliwe  jest  zaoferowanie  urządzeń  innych,  konkurencyjnych
producentów.  W  związku  z  czym  prosimy  o  dopuszczenie  urządzeń  równoważnych
poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym,
przy  założeniu,  że  żadna  ze  stref  bezpieczeństwa  nie  zwiększy  swojej  powierzchni.
Wymiary w żaden sposób nie  wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu,
dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost
wskazanych w dokumentacji technicznej. 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt. 7 tj. Dobór urządzeń siłowni na wolnym powietrzu oraz pkt. 8 tj.
Plac zabaw zgodnie z załączonymi Erratami.

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który wykaże minimum 2 roboty
budowlane  obejmujące  budowę  i/lub  rozbudowę  i/lub  przebudowę  placu  zabaw  i/lub
siłownię zewnętrzną o wartości brutto co najmniej 100 000,00 zł każda robota, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Zmiana zapisów w wytycznych nie
wpłynie na jakość wykonania robót. 

Odpowiedź:
Zgodnie  z  zapisami  ogłoszenia  o  zamówieniu  i  SIWZ  Zamawiający  wymaga

wykazania się  wykonaniem  minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę
i/lub rozbudowę i/lub przebudowę skwerów o wartości brutto co najmniej 100 000,00
PLN każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 100 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień
zawarcia umów), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
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Ponadto  informuję, że  na  tym etapie  postępowania  Zamawiający nie  dokonuje  oceny
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ocena  ta  zostanie  przeprowadzona  przez
Zamawiającego po otwarciu ofert. 

Pytanie nr 3:

Czy potencjalny Wykonawca może zaoferować (jako urządzenie równoważne) urządzenie
fitness na słupie o rurze nośnej o śr. 133 mm i gr.4 mm, gdzie wszystkie elementy stalowe
(wraz z łącznikami) zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami
proszkowymi i zostały ocynkowane ogniowo. Pedały są wykonane ze stali o gr. min. 2 mm.

 Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany w zakresie p.7 podpunkt 1, 2 , 3, 4, 5 zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający  wymaga aby urządzenia fitness: twister, koła tai – chi, biegacz oraz
steper i orbitrek były montowane na słupie z rury lub pylonie.

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści, aby podstopnice w urządzeniach fitness były wykonane ze stali
o gr. 2 mm? 

 Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany w zakresie pkt. 7 ppkt. „Uwagi szczegółowe” zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający wymaga aby stopki urządzeń wykonane były ze stali nierdzewnej o
grubości min.2 mm z otworami, antypoślizgowymi.

Pytanie nr 5:
 
Czy  Wykonawca  jako  urządzenie  równoważne  może  zaoferować  urządzenie  steper  i
orbitrek montowane na słupie o śr. Rury 133 mm i gr 4 mm. Takie rozwiązanie w żaden
sposób  nie  wpłynie  na  funkcjonalność  czy  przeznaczenie  sprzętu.  Cena Urządzeń  na
słupie również będzie korzystniejsza. 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
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Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt. 7 ppkt. 4, 5 zgodnie z załączonymi Erratami.

Zamawiający wymaga aby steper i  orbitrek były montowane na słupie z rury lub
pylonie.

Pytanie nr 6:
 
Czy Wykonawca może zaoferować Karuzele, której wysokość swobodnego upadku będzie
wynosiła 60 cm. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność czy
przeznaczenie sprzętu. 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt. 8 Plac zabaw ppkt 3 zgodnie z załączonymi Erratami. 

Pytanie nr 7: 
Czy  fundamenty  tablicy  regulaminowej  Wykonawca  może  wykonać  wg.  Instrukcji
producenta, tj na głębokość 50 cm? 

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany   w  zakresie pkt.  9  „Elementy  małej  architektury”  zgodnie  z  załączonymi
erratami. 

Zamawiający wymaga aby głębokość fundamentowania wynosiła 1m ze względu na
głębokość przemarzania i przewagę gruntów wysadzinowych w Lublinie.

Pytanie nr 8: 
Czy  w  zakres  zadania  wchodzi  pielęgnacja  zieleni?  Jeśli  tak  to  proszę  o  określenie
dokładnych zadań pielęgnacyjnych oraz okres pielęgnacji. 

Odpowiedź:

W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do  SIWZ w zakresie: Projektu Zagospodarowania Terenu z
Elementami  Małej  Architektury  Projekt  Zieleni   Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz
Faza:Projekt budowlany – w zakresie pkt. 9.2. Projektowane nasadzenia oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w SST.4. Gospodarka drzewostanem: w pkt 1.3.
Pielęgnacja  drzew  i  krzewów,  w  pkt.1.4.Wywóz  karpiny,  gałęzi,  dłużyc  z  wycinki,
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karczowania i pielęgnacji drzewa dowolnym środkiem transportu oraz 6.7.1. Wymagania
dotyczące sadzenia drzew i krzewów zgodnie z załączonymi erratami. 

Pytanie nr 9: 
Wysokość swobodnego upadku urządzeń zabawowych i urządzeń fitness jest mniejsza niż
1  m.  W związku  z  tym czy  Zamawiający  dopuści,  aby  nawierzchnia  bezpieczna  była
wykonana z trawnika? Powyższe rozwiązanie będzie zgodne z norma PN-EN1176-1-2009.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje,  że nie  wyraża zgody aby nawierzchnia bezpieczna była

wykonana z trawnika. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw została zaprojektowana z
EPDM  i  należy  ją  wykonać  zgodnie  z  rys.  nr  2  „Geometria  ścieżek”  z  Projektu
Zagospodarowania Terenu z Elementami Małej Architektury Projekt Zieleni  Faza: Projekt
wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany.

Jednocześnie  Zamawiający działając  na podstawie art.  38  ust.  4  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj.  Dz.  U.  z  2019 poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez  ponowne
zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 10: 
Proszę o sprecyzowanie materiałów dla nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i  siłowni
zewnętrznej. 

Odpowiedź:
Zgodnie  z  rys.  nr  2   „Geometria  ścieżek”   oraz  opisem  technicznym  p.  6.1

„nawierzchnia  bezpieczna”  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  z  Elementami  Małej
Architektury  Projekt  Zieleni   Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt  budowlany
zaprojektowano nawierzchnie z kostki  brukowej na terenie siłowni  oraz nawierzchnię z
EPDM na terenie placu zabaw.

Jednocześnie  Zamawiający działając  na podstawie art.  38  ust.  4  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj.  Dz.  U.  z  2019 poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez  ponowne
zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę warstwy ziemi dla trawnika na głębokość 5
cm, a w miejscu gdzie została zerwana nawierzchnia asfaltowa na głębokość 30 cm?
Wykonawca wszystkie prace wykona zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  projekt  przewiduje  uzupełnienie  ziemi  urodzajnej  w

miejscach  rozebranych  chodników  warstwą  gr.  30  cm  a  na  pozostałej  powierzchni
przeznaczonej  pod trawniki  rozłożyć  ziemię  urodzajną warstwą 5  cm zgodnie  z  SST4
Gospodarka drzewostanem p. 6.6 STWiORB.
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Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaprawienie  dołków żyzną  ziemią  w  obrębie  bryły
korzeniowej sadzonych roślin zamiast wymiany całej warstwy ziemi na głębokość 30 cm??
Wykonawca wszystkie prace wykona zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  p.  9.2  Projektowane  nasadzenia  pp.

„Nasadzenia  z  roślin  okrywowych”  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  z  Elementami
Małej Architektury Projekt Zieleni  Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt budowlany
rozścielenie  ziemi  ogrodniczej  warstwy  30  cm  dotyczy  miejsc  zakładania  murawy  w
miejscach, gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowe.
W STWiORB SST4 Gospodarka drzewostanem, p.4 powyższe opisano następująco:
„Przygotowanie kwater pod nowe nasadzenia:
- teren kwater przeznaczonych pod nasadzenia wyrównać
- usunąć 30 cm ziemi istniejącej oraz późniejsza jej utylizacja
- wypełnić 20 cm warstwą ziemi urodzajnej
-  wyściółkowanie  8  cm  warstwy  kory  drobnomielonej  –  kora  musi  znajdować  się  w
obniżeniu 2 cm poniżej poziomu krawężnika oraz projektowanej nawierzchni”

Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający przedłuży okres składania ofert?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany terminu
składania ofert na dzień: 04.02.2021 r.

Pytanie nr 14: 
Czy  Zamawiający  posiada  przedmiar  robót  i  mógłby  udostępnić,  jako  dokument
uzupełniający dokumentacji projektowej? Udostępnienie tego dokumentu znacznie ułatwi
kalkulacje zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  ma  obowiązku
udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§  8
ust. 1. wzoru umowy). 

 Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jeśli  w  istotnych  postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 

Wyceny  robót  należy  dokonać  na  podstawie  załącznika  nr  1  do  SIWZ  -
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.
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Pytanie nr 15:
 W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w,.
prosimy o załączenie materiałów przetargowych: Projektów Wykonawczych i Budowlanych
o  lepszej  jakości  skanu  i  w  kolorze.  Zakresy  nawierzchni   skweru  z  kostki  brukowej
betonowej  w  kolorach  barwy  jesieni,  nawierzchni  dojść  z  kostki  szarej  i  nawierzchni
bezpiecznej,  na  rysunkach  „Geometrii  ścieżek”  są  mało  czytelne,  nie  widać  wyraźnej
granicy między nawierzchniami. 
W legendzie do rysunków „szrafura” także jest niewyraźna. 

Odpowiedź:
Nawierzchnia bezpieczna z EPDM przewidziana jest tylko w obrębie placu zabaw.

Pozostałe zaprojektowano z kostki brukowej. 
Jednocześnie  Zamawiający działając  na podstawie art.  38  ust.  4  ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj.  Dz.  U.  z  2019 poz.  1843 ze zm.)
dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez  ponowne
zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu i może udostępnić Przedmiar robót? 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  ma  obowiązku

udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§  8
ust. 1. wzoru umowy). 

 Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jeśli  w  istotnych  postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ -
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Pytanie nr 17:

Prosimy  o  załączenie  do  materiałów  przetargowych,  Projektów  Wykonawczych  i
Budowlanych w szczególności „Części Rysunkowej” o lepszej jakości skanu i w kolorze.
Na „Planszy Ogólnej” – Projekt Zieleni” nie widać jednoznacznie jaki jest zakres nowych
trawników oraz regenerowanych oraz brakuje zakresu kwater pod nowe nasadzenia.

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne
zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.
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Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji ławek wolnostojących, ze stali z rur nierdzewnych
na stal ocynkowaną malowaną proszkowo. 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt.  9 podpunkt   „Miejsca do siedzenia”zgodnie z załączonymi
erratmi.

Zamawiający  wymaga  aby  ławki  były  wykonane  ze  stali  nierdzewnej.  Takie  ławki
zaprojektowano i zamontowano na sąsiednim skwerze przy Motorowej 2,4,6,8. 

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału stopek urządzeń siłowni, ze stali  nierdzewnej o
grubości min.2mm na stopki antypoślizgowe z HDPE o gr. 15mm/ 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany w zakresie pkt. 7 ppkt. „Uwagi szczegółowe” zgodnie z załączonymi erratami.  

Zamawiający wymaga aby stopki urządzeń wykonane były ze stali nierdzewnej o grubości
min.2 mm z otworami, antypoślizgowymi. 

Pytanie nr 20:

W załączonych materiałach nie sprecyzowano czy nawierzchnia bezpieczna ma być wylewana na
miejscu czy może być wykonana z płyt lub mat gumowych. 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  pkt.  6.1  Układ  komunikacyjny;  podpunkt

„Nawierzchnia  bezpieczna”  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  z  Elementami  Małej
Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy oraz  Faza:Projekt  budowlany
Technologia wykonania nawierzchni z EPDM jest dowolna. Należy stosować rozwiązania
atestowane. 

Pytanie nr 21:

Prosimy o sprecyzowanie materiału i wymiarów głównych elementów konstrukcyjnych, na huśtawkę
ważkę oraz karuzeli. 
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Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt. 8 tj. Plac zabaw ppkt. 2 i 3 zgodnie z załączonymi Erratami.

Pytanie nr 22:

 Panel ogrodzeniowy:
- Czy ma być on w systemie 8/6/8?

-Jaka jest wysokość panelu?

-Czy profil poręczy można wyeliminować stosując panele bez ostrych zakończeń?

-Czy można zastosować słupki stalowe ogrodzenia o przekroju prostokąta 60x40 (standardowe)?

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami
Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany  w zakresie pkt. 8 ppkt. „Ogrodzenie” zgodnie z załączonymi erratami.

Zamawiający wymaga:
- ogrodzenia systemowego tj. o średnicach drutu 8/6/8
- wysokości panelu 120 cm
- poręcz należy wykonać zgodnie z projektem 
- Słupki stalowe o przekroju min. 60 x 40  mm

Pytanie nr 23:

Prosimy o określenie liczby tablic i rodzajów, z podaniem wysokości słupów.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 
ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez 
modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Projektu Zagospodarowania Terenu z Elementami 
Małej Architektury Projekt Zieleni – Faza: Projekt wykonawczy oraz Faza:Projekt 
budowlany  w zakresie pkt. 9 Elementy małej architektury, zgodnie z załączonymi erratami.
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Pytanie nr 24:

Proszę o załączenie rysunku nr 3 dla „Karmniki” lub podanie wymiarów i specyfikacji. 

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze  zm.)  dokonuje  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez
dołączenie rysunku karmnika. 

Pytanie nr 25:

W związku ze startowaniem w przetargu  pn. "Przebudowa skweru pomiędzy blokami ul.
Montażowa,10 i  12, ul.  Motorowa 9 w Lublinie"  prosimy o informację, czy jest  dla ww
zadania  zrobiony przedmiar  robót  -  jeśli  'tak'  czy  jest  możliwość udostępnienia  go  na
stronie Zamawiającego? Interesują nas m.in. informacje takie jak: ilość mb projektowego
ogrodzenia,  m2 trawnika do renowacji,  m2 nawierzchni  bezpiecznej  syntetycznej,  ilość
zdewastowanych ławek oraz oświetlenia do usunięcia. Czy drewno pozostałe po wycince
drzew należy wykupić czy złożyć we wskazanym przez zamawiającego miejscu. 

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  ma  obowiązku

udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§  8
ust. 1. wzoru umowy). 
 Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jeśli  w  istotnych  postanowieniach
umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja
projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 

Wyceny  robót  należy  dokonać  na  podstawie  załącznika  nr  1  do  SIWZ  -
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek”
w kolorze oraz ponownie zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Ponadto Zamawiający informuje,:
-  ogrodzenie placu zabaw  oraz jego powierzchnia (całość nawierzchnia bezpieczna)    została
wskazana na rys.nr 2 „Geometria ścieżek”i rys. nr 7 „Zestawienie elementów placu zabaw”,
- trawnik do regeneracji został wskazany na Rysunku. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt zieleni”,
- na przedmiotowym obszarze znajduje się jedna stara ławka; brak jest zdewastowanych ławek, 
- drewno Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zagospodarować lub zutylizować we własnym
zakresie zgodnie z zapisami wzoru umowy§3 ust. 1 pkt 39,
- nie jest przewidywany demontaż oświetlenia. Zgodnie z projektem należy postawić dwa nowe słupy
o parametrach określonych w projekcie wykonawczym branży elektrycznej w   części "6.2 Oświetlenie  
skweru" zasilanych z istniejącej latarni.  
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Pytanie nr 26:

Jaka jest ilość obrzeży do wykonania?

Odpowiedź:
W odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843
ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne
zamieszczenie rysunku „Geometria ścieżek” w kolorze.

Obrzeża należy wbudować jako ograniczenie nawierzchni brukowej i z EPDM. Ilość
należy wyliczyć na podstawie ww rysunku nr 2 „Geometria ścieżek”.

Pytanie nr 27:

Jaka jest ilość trawnika do wykonania?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku  rys. nr 3
„Plansza ogólna – projekt zieleni” w kolorze. 

Ilość trawnika należy wyliczyć na podstawie ww rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni”.

Pytanie nr 28:
Ile jest ławek i koszy do dostarczenia i zamontowania?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie p. 9. Elementy małej architektury,  podpunkt
„Karmnik dla ptaków” Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  poprzez  ponowne  zamieszczenie  rysunku  nr  2
„Geometria ścieżek” w kolorze oraz ponownie zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza ogólna – Projekt
zieleni” w kolorze.

Jednocześnie  Zgodnie  z  rysunkami  nr  2  i  nr  3  Projektu  Zagospodarowania  Terenu  z
Elementami  Małej  Architektury  Projekt  Zieleni  –  Faza:  Projekt  wykonawczy  oraz  Faza:Projekt
budowlany należy dostarczyć i zamontować:

- ławki 4 szt.(1szt. na placu zabaw, 3 szt. na placu siłowni)
- kosze na śmieci 4 szt.(1szt. na placu zabaw, 3 szt. na placu siłowni)
- karmniki dla ptaków 2 szt.
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Pytanie nr 29:

Jaka jest ilość nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria
ścieżek” w kolorze.

Ilość nawierzchni z EPDM. należy wyliczyć na podstawie ww  rysunku nr 2 „Geometria ścieżek”.

Pytanie nr 30:
Jaką ilość należy wykonać podłoża pod rośliny?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie Rys. nr 3 „Plansza
ogólna – Projekt zieleni” w kolorze.

Ilość podłoża należy wyliczyć biorąc pod uwagę powierzchnie nasadzeń wskazanych na ww rys. nr 3
„Plansza ogólna – projekt zieleni”. 

Pytanie nr 31:

Jaka jest ilość obrzeży elastycznych do wykonania?

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez ponowne zamieszczenie rysunku „Geometria
ścieżek” w kolorze.

Projekt przewiduje obrzeża betonowe 8 x 30 x100 dla nawierzchni bezpiecznej. Ilość należy
wyliczyć na podstawie ww rys. nr 2 „Geometria ścieżek”.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do
SIWZ – Wzór umowy w zakresie: § 3 ust. 1 pkt 39, który otrzymuje następujące brzmienie:

„39)  usunięcie  drzew i  krzewów objętych  projektem w tym zakresie,  a  kolidujących  z
wykonaniem planowanego zadania wraz z obsługą ornitologa (zapewnienie we własnym
zakresie i na własny koszt opinii ornitologicznej i stałego nadzoru ornitologicznego), oraz
wywóz drewna poza teren budowy i  zagospodarowanie  go lub  utylizacja  we własnym
zakresie, zabezpieczenie pozostałych drzew i  krzewów nie przeznaczonych do wycinki
znajdujących się na terenie prowadzonych robót”

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

 ZP-P-I.271.36.2020                    Treść zapytań wraz z odpowiedziami                                     Strona 11 z 12
Nr dokumentu mdok:13670/01/2021



W związku z dokonaną zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ  Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 
ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez 
modyfikację załącznika nr 2 do wzoru umowy –Wykaz dokumentacji.

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący Wykaz dokumentacji – załącznik nr 2 do
wzoru umowy.

Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust 6.
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)
Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje
brzmienie:

    „11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z  dnia  23  listopada 2012r.  -  Prawo pocztowe na  adres:  Biuro  Zamówień  Publicznych
Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem
posłańca  pozostawiając  w  pojemniku  zlokalizowanym  w  Urzędzie  Miasta  Lublin,  Plac
Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek
pomiędzy 7:30 a 15:30.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 04.02.2021 r.  do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.
11.3. Otwarcie ofert  nastąpi w Ratuszu, Pl.  Łokietka 1, sala nr 2 dnia  04.02.2021 r. o
godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają
bez zmian.

W załączeniu:
1. Nowy aktualnie obowiązujący rysunek „Geometria ścieżek” w kolorze.
2. Nowy aktualnie obowiązujący rys. nr 3 „Plansza ogólna – projekt zieleni”. 
3. Errata do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
4. ERRATA do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ
ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt budowlany.
5. ERRATA do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MAŁEJ
ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt wykonawczy
6. Aktualnie obowiązujący wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Aktualnie obowiązujący wykaz dokumentacji – załącznik nr 2 do wzoru umowy.
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