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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) Czy inwestor przewiduje wykonanie instalacji technicznej fontanny 

- filtracji i uzdatniania wody; 

- automatycznego uzupełniania wody; 

- możliwości opróżniania niecki, a w przypadku filtracji zrzutu popłuczyn; 

- oświetlenia; 

- umieszczenia urządzeń elektrycznych 230V w oddzielnym pomieszczeniu. 

 

2) Czy jednostki miary użyte do opisu rysunków to milimetry ? 

 

3) Czy Inwestor dopuszcza możliwość korekty projektu fontanny. Projekt przedstawiony w 

ogłoszeniu jest odwzorowaniem betonowych bortnic dostępnych miedzy innymi w składach 

budowlanych. Precyzyjne określenie wymiarów eliminuje możliwość wyboru producenta, co 

może mieć znaczenie, dla jakości wyrobu. Kształt fontanny jest chyba przypadkowy, być 

może podyktowany dostępnością w składach budowlanych, mija się znacząco z proporcjami 

klasycznymi.  

 

Odpowiedź: 

Ad.1. Woda w fontannie będzie krążyła w obiegu zamkniętym. W pobliżu fontanny należy umieścić 

studzienkę z pompą i filtrem. Woda w obiegu będzie uzupełniana ze źródeł zewnętrznych (bez 

konieczności wykonywania odrębnej zasilającej instalacji wodociągowej). Należy przewidzieć 

możliwość opróżniania niecki fontanny i zrzutu popłuczyn ze studzienki w kierunku północnym. 

Do fontanny / studzienki należy doprowadzić instalacje elektryczną zasilającą pompę, punkt 

sterowania będzie zlokalizowany w szafie Z przy estradzie. Nie przewiduje się dodatkowego 

oświetlenia fontanny.  
 

Ad.2. Wymiary na rysunku 19 projektu technicznego podane są w milimetrach. 
 

Ad.3.  Z uwagi, że inwestycja będzie realizowana w parku objętym ochroną konserwatorska a sam 

projekt w tym kształt, materiał i wymiary, z jakiego ma być wykonana fontanna zostały uzgodnione 

z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w celu osiągnięcia zamierzonego 
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ładu przestrzennego i nawiązania stylem do epoki renesansu, nie dopuszcza się możliwości zmiany 

parametrów fontanny w stosunku do pokazanych na rys. technicznym projektu nr 19. 
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