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Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.  „Zagospodarowanie parku w Sycynie”.  Numer ogłoszenia o 

zamówieni 44907-2011 z dn. 08.02.2011r.  

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

 

Pytanie  

1) Proszę o określenie szerokości i głębokości posadowienia w gruncie fundamentu ogrodzenia. 

2) Proszę o sprecyzowanie sposobu zbrojenia fundamentów 

3) Proszę o określenie materiałów konstrukcji wzdłużnej przęseł ogrodzeniowych, bram i furtek, 

4) Proszę o określenie odległości wypełnienia pionowego ogrodzenia. 

 

Odpowiedź: 

Ad.1. Fundamenty należy wykonać zgodnie z szeroko pojętymi zasadami sztuki budowlanej, 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących posadowienia obiektów z uwagi na głębokości 

przemarzania gruntów.  Zamawiający uważa, że szerokość 25cm i gł. 60cm pod cokół ogrodzenia, pod 

słupki przęseł 35/35 i gł. 90cm, pod słupy bram i furtek 50/50cm i gł. 120cm będzie wystarczające. 

Koszty wykonania wykopów i fundamentów należy uwzględnić w cenie oferty. 
 

Ad.2. Fundamenty należy wykonać z betonu B20 na kruszywie żwirowym. Należy przewidzieć 

zbrojenie min 2 pręty # 10 na długości całego ogrodzenia. Koszty wykonania zbrojenia należy 

uwzględnić w cenie oferty. 
 

Ad.3. i 4.  Zastosowane w projekcie przęsła, bramy i furtki są elementami systemowymi typu Parada. 

Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorska a sam projekt 

w tym kształt i materiał, z jakiego ma być wykonane ogrodzenie zostały uzgodnione z Mazowieckim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w celu osiągnięcia zamierzonego ładu 

przestrzennego, parametry rozwiązań równoważnych muszą ściśle odpowiadać parametrom 

technicznym wskazanym w rozwiązaniu systemowym. W przypadku zastosowania rozwiązań 

zamiennych (w tym zmiany w konstrukcji, materiałach, wymiarach i wyglądzie) ich parametry nie 

mogą być gorsze niż rozwiązanie systemowe, a zmiany takie będą wymagały akceptacji 

Zamawiającego i ponownego uzgodnienia z MWKZ. Koszty związane z zastosowaniem rozwiązań 

zamiennych i uzgodnień będą po stronie Wykonawcy. 
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