
 
 

Walce, dnia 19.01.2021 r. 

ZP.271.3.16.2020 

 

 

WYKONAWCY 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

„Utworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Walcach”.  

    

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania przesłane drogą 
elektroniczną w dniu 4 stycznia 2021r.:    
 

Treść pytań i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Prosi się Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację 

budowlaną i konstrukcyjną wykonania fontanny oraz komory pompowej. 

Odpowiedź: Informacje dot. wykonania fontanny zawiera pkt 4.9 projektu. Dodatkowo 

Zamawiający dopuszcza aby elementy technologii fontannowej znajdowały się w budynku 

(piwnica) zamiast zastosowania osobnej komory pompowej. Zamawiający dopuszcza, aby 

fontanna miała statyczny obraz wodny oraz aby zastosowano światło białe.  

 
Pytanie 2  
W przedmiarze dokumentacji przetargowej wpisana jest pozycja „ławki parkowe  
z prefabrykatów żelbetowych”, zaś w opisie technicznym – „ławki o konstrukcji metalowej”. 
Który  zapis jest prawidłowy do oszacowania ceny?  
Odpowiedź: Ławki parkowe należy wykonać z konstrukcji metalowej z drewnianymi 
siedziskami i oparciami, zgodnie z zapisem w opisie technicznym.  
 
Pytanie 3  
Zadanie o którym mowa w tytule przewiduje wykonanie nasadzeń krzewów liściastych w ilości 
100 sztuk. Jakie mają to być krzewy- rodzaj i parametry materiału roślinnego?  
Odpowiedź:  
Należy przyjąć:  
- klomby iglaste (jodła, sosna, cis- niskie odmiany- 16 sztuk);  
- klomby bylinowe (narcyz, oset, krokus, tulipan);  
- sosna kosodrzewina „mugo”- 10 sztuk 
- trawa Red Baron;   
- dianecznik- 15 szt. , azalia (15 szt.), miskant (15 szt.);  
- magnolia- 3 szt.  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169


- Bez Lilak- 3 szt.  
- Irga- 15 szt.  
- Buk Pendula- 6 szt. (drzewa szczepione, wys. min. 2,5 m., obwód pnia 10-12 cm).  
 
Pytanie 4  
 Jaki sposób wyposażyć instalację w WI-FI? Czy ma być zapewniony osobny nadajnik  
z osobnym abonamentem- jeśli tak, to kto będzie ponosił koszty abonamentu?  Czy możliwe 
jest skorzystanie z sieci internetowej GOK-u? Jeśli tak, na jakich zasadach?  
Odpowiedź: Możliwe jest korzystanie z istniejącej , otwartej, bezpłatnej sieci na terenie przy 
Gminnym Ośrodku Kultury.  
 
Pytanie 5 
W przypadku stacji ładowania rowerów elektrycznych, ławek, koszy na śmieci, w opisie  
technicznym nie został określony kolor na jaki mają być pomalowane elementy. Zmiana koloru 
u większości producentów powoduje podwyższenie ceny towaru. Jaki kolor przyjąć do 
szacowania ceny?  
Odpowiedź: Należy przyjąć kolor czarny lub antracytowy.  
 
Pytanie 6  
Czy w założonej instalacji fontanny jest przyjęty jakiś sposób na uzdatnianie wody? Jeśli tak, 
to jaki?  
Odpowiedź: Należy przyjąć zastosowanie zestawu z filtrem piaskowym lub równoważnym.  
 
Pytanie 7  
Jaki został przewidziany sposób sterowania fontanną?  
Odpowiedź: Zgodnie z projektem  elektrycznym i instrukcją dostawcy.  
 
 
 

Wójt Gminy Walce  
     Marek Śmiech  

 
  


