
Roźwienica 2009-11-10

Uczestnicy postępowania przetargowego

„Zagospodarowanie Zabytkowego Parku w Roźwienicy”

W  związku  z  otrzymanym  zapytaniem  dotyczącym  wyjaśnienia  rozbieżności  pomiędzy 
przedmiarem robót a  dokumentacją projektową Gmina Roźwienica wyjaśnia:

1. Poz. 1.7 przedmiaru robót traktuje o wykonaniu podbudowy z betonu o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm, natomiast podstawa KNR użyta w tej pozycji o warstwie 12 cm 
po zagęszczeniu. Proszę o podanie  właściwego rozwiązania.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwę gr. 10 cm po zagęszczeniu

2. Projekt  zagospodarowania  terenu  zakłada  wbudowanie  26  ławek  parkowych, 
natomiast wg. przedmiaru robót jest ich tylko 20.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny 20 ławek

3. Projekt techniczny dołączony do  dokumentacji technicznej przetargowej traktuje o 
wykonaniu dwóch podbudów:

 - chodnik spacerowy kostka granitowa 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 8 cm, 
dodatkowa warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm, co łącznie daje 24 cm

-  wjazd  od  strony  wschodniej  kostka  granitowa  gr.  6  cm,  podsypka  cementowo-
piaskowa gr. 8 cm, podbudowa betonowa gr, 15 cm co łącznie daje 29 cm. 

Brak  informacji  o  wjazdach  w  przedmiarze  robót.  Proszę  o  podanie  właściwego 
rozwiązania.

Odpowiedź:

Do wyceny  chodnika  spacerowego należy  przyjąć  kostka granitowa gr.  6  cm, 
podsypka cementowo-piaskowa 8 cm, dodatkowa warstwa piasku gr. 10 cm. Do 
wyceny  wjazdu  od  strony  wschodniej  należy  przyjąć  kostka  granitowa 6  cm. 
podsypka cementowo-paskowa 8 cm, podbudowa betonowa 10 cm co łącznie daje 
24 cm. Powierzchnia kostki została wliczona w poz. 1.12.



4. Brak  informacji w dokumentacji i dokładnej ilości roślin  jakie mają być posadzone 
na projektowanym gazonie. Proszę o uzupełnienie. 

Do wykonania nasadzeń na gazonie poz. 4.6. należy przyjąć sadzonki  TAXUS 
BACATA „Dowastoniana”   (Cis  pospolity  forma strzyżona)  w  ilości  300  szt. 
Nasadzenia należy wykonać zgodnie z dołączonym rysunkiem. Wysokość roślin 
min. 50 cm.

Do wyceny nasadzeń w parku poz. 4.2.należy przyjąć n/w gatunki:

1. Spirea nipponica ( tawuła nipponska) szt. 3

2. Physocarpus opulifoius „Diabolo” (pęcherznicva kolinolistba) szt. 3

3. Cornus alba”Sibrica” (dereń biały odm. białobrzeżna) szt. 7

4. Catalpa opata (surmia) szt. 2

5. Taxus baccata „Dowastonii Aurea” (Cis pospolity) szt. 5

6. Liriodendron tulipifera (tulipanowiec amerykański) szt. 1

7. Quercus robur „Fastigiata” (dąb szypułkowy f. stożkowata) szt. 3

8. Spirea argusa ( tawuła wczesna) szt. 3

9. Spirea japonika (tawuła japońska) szt. 3

10. Lonicera tatarica (suchodrzew tatarski) szt. 3

11. Gingko bilobae ( miłorząb dwuklapowy) szt. 1

12. Magnolia soulangiana (magnolia pośrednia) szt. 2

Razem szt. 36

5. Czy zakres prac związanych z demontażem ogrodzenia jest objęty przetargiem?

Odpowiedź:

Rozbiórka  ogrodzenia  jak  również  rozbiórka  istniejących  chodników  nie  jest 
objętą postępowaniem przetargowym.

6. Jaki jest zakres prac związanych z wykonaniem gazonu.

Odpowiedź.

Zakres  prac  z  wykonaniem  gazonu  obejmuje  z  roboty  ziemne  związane  w 
przygotowaniem gruntu pod sadzenie sadzonek cisu pospolitego, przygotowanie 
gruntu  pod  sadzenie  roślin  bylinowych  kwitnących  oraz  wyżwirowanie 
powierzchni  nie  obsadzanej.  Zewnętrzne  obramowanie  gazonu  stanowi 
krawężnik betonowy alejek spacerowych. Byliny nie sa objęte przetargiem.



7. W projekcie  technicznym utwardzenie  ścieżek  podano  obrzeże  i  kostka  granitowa 
natomiast w przedmiarach obrzeże i kostka betonowa. Jakie obrzeże i kostkę  liczyć 
do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

W przedmiarze  podano  kostkę  kamienną.   Do  oferty  należy  policzyć  kostkę 
granitową 6 cm oraz obrzeże betonowe 6 x 20 cm.

8. W projekcie technicznym ogrodzenie działki przęsła stalowe jest płaskownik 25 x 4 a 
w drugim miejscu 25 x 5 . jaki płaskownik liczyć do oferty przetargowej.

Odpowiedź;

Do oferty należy policzyć płaskownik 25 x 4.

9. Ogrodzenie   kute-  prosimy o  podanie  wymiarów oraz  z  jakiego  materiału  należy 
wycenić  profile poziome, profile pionowe, groty , elementy ozdobne.

Odpowiedź:

Do wyceny elementów ogrodzenia należy przyjąć:

- profile poziome  płaskownik 20 x 5 mm

- profile pionowe pręt pełny 14 x 14 mm

- elementy ozdobne pręt pełny 14 x 14 mm 

- grot przyspawany do pręta pionowego dopasowany do rozmiaru pręta.

Do wyceny bramy należy przyjąć.

Rama bramy ( elementy skrajne) z rury kwadratowej 40 x 40 mm

Elementy pionowe z pręta pełnego 14x 14 mm

Elementy poziome z płaskownika 25 x 5 mm

Groty przyspawanego prętów pionowych dopasowane do rozmiaru pręta. 

Elementy ozdobne z prętów pełnych 14 x 14 mm

10. Huśtawki – w projekcie technicznym  jest dwie sztuki podwójne w przedmiarze  jedna 
podwójna.  Ile huśtawek przyjąć  do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Do wyceny ustawienia wyposażenia placu zabaw pkt. 4.1.  przedmiaru należy 
wycenić zakup i montaż n/w elementów:

1. Zestaw „Słoń zjeżdżalski”  lub równoważny   tj.  wykonany  z  drewna iglastego 



impregnowanego szt. 1

2. Zestaw  „Baszta”  lub  równoważny  wykonany  z  drewna   iglastego 
impregnowanego szt. 1

3. Huśtawka podwójna szt. 1

Wymienione elementy stanowią komplet określony w przedmiarze robót w 
pkt. 4.1.
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