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ODPOWIEDZI NR 1

ITK.III.271.3.2018.egk Brzesko, 2018-12-11

Na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018r. , poz. 1986) zamawiający : Gmina Brzesko reprezentowana 
przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha odpowiada na pytania zadane przez wykonawców 
dotyczące zamówienia publicznego na zadanie : „Budowa parkingu przy dworcu PKP wraz z 
drosa dojazdową w Brzesku”

ODPOWIEDZI NR 1 >/

1.Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej w załączniku nr 11 a do SIWZ -  rozdz. 2 
pk t.6 - w opisie występuje ilość 3900 m2 a w kolumnie 4 występuje ilość 390,0 m2
Odpowiedź: prawidłowa ilość: 390,0 m2

2.Czy w zakresie zadania należy uwzględnić demontaż oświetlenia wewnętrznego PKP
Odpowiedź: W zakresie planowanej Inwestycji, nie przewiduje się demontażu oświetlenia 
wewnętrznego PKP.

3. Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym instalacji telewizji dozorowej CCTV 
Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje projektem technicznym instalacji telewizji dozorowej CCTV. 
System należy zamontować zgodnie z wymogami producenta , kamery będą umieszczone na 
projektowanych słupach oświetleniowych.

4. Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym oświetlenia terenu.
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada szczegółowego projektu oświetlenia lecz rozmieszczenie słupów 
zostało naniesione na planie zagospodarowania terenu. Parametry zasilania i urządzeń 
oświetleniowych zostały określone w przedmiarze robót.

5. Prosimy o podanie krotności którą należy użyć w poz. Nr 9.
Odpowiedź:
Należy przyjąć krotność 1.

6. Czy dostawa i montaż szafy sterującej oświetleniem terenu zawiera się w zakresie zadania. 
Odpowiedź:
Dostawę i montaż szafy sterującej zawiera w w zadanie poz. 66 przedmiaru robót.



7. Prosimy o podanie karty charakterystyki technicznej przyjętego separatora -  Separator 
ropopochodnych 10/100 [l/s] z bypassem.
Odpowiedź: Parametry separatora: Q nom = 10 [dm3/s] (NS) przepustowość 
nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń 
ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 858-1) Qmax = 100 [dm3/s] - maksymalna
przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa
wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń
Pojemność magazynowa odseparowanego oleju min.- 220 dm3

8. Przyjęta w przedmiarze robót pozycja nr 25 przedmiaru robót : ”KNR 2-31 0114-05-050 „ 
posiada opis: „ podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm -  droga gminna + teren utwardzony 1315 + 350,0 — 1665,0 
m2 . W rzeczywistości pozycja KNR 2-31 0114-05-050 wskazuje pozycję

„ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm . 
Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.
Odpowiedź:
W kosztorysie należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze t.j. Podbudowy warstwa sórna 
z kruszywa łamaneso 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zaseszczeniu 15 cm -  drosa sminna 
-i- teren utM’ardzonv 1315 + 350,0 = 1665,0 m2

9. Przyjęta w przedmiarze robót pozycja nr 26 przedmiaru robót: „KNR 2-31 0114-05-050” 
posiada opis: „ Podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 17 c m -  stanowiska postojowe + jezdnia manewrowa Razem 2 930,0 
m 2. W rzeczywistości pozycja KNR 2-31 0114-05-050 wskazuje pozycję
„ Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm . 
Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.
Odpowiedź:
W kosztorysie należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze t.j. Podbudowy warstwa górna 
z kruszywa łamanego 0/31,5 mm , Grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm -  stanowiska 
postojowe + jezdnia manewrowa. Razem 2 930,0 m2 .

10 i 11. Pozycja nr 32 nie występuje w ogólnodostępnych katalogach nakładów robót w 
związku z zastosowaniem pozycji:
KNR 0004- 03 -050 i 040 prosimy o jej specyfikację szczegółową:
Odpowiedź:
Specyfikacja szczegółowa określona w KNR 0004- 03 -050 dotyczy wykonania 
następujących robót:
1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej, dostarczonej 
do miejsca wbudowania.
2. Mechanicznego ubicia rozścielonej podsypki stopniowym uzupełnieniem w czasie 
ubijania.



3. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu.
4. Ułożenie kostki brukowej na wyprofilowanej podsypce z przycięciem w razie potrzeby.
5. Mechaniczne ubicie nawierzchni
6. Wypełnienie spoin piaskiem.
Przyjęto założenie że materiały zostały dostarczone do strefy roboczej, i że koszt ich 

transportu po tej strefie, należy kalkulować dodatkowo.

12. Na czym polega wykonanie prac/czynności w pozycji nr 47 przedmiaru robót: Montaż 
urządzenia ( systemu) do automatycznego liczenia pojazdów korzystających z parkingu ”
Prosimy o doprecyzowanie przedmiaru.
Odpowiedź: Pozycja 47 przedmiaru robót dotyczy montażu:

Zestawu do pomiaru liczby pojazdów: składający się: 
a/ z dwóch kamer Hivision DS-2C DYSK 4TB WD D4A25FWD-IZH 
b/ rejestratora DS-7604NI-E1/4P/A 
c/ dysku DYSK 4TB WD.
Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju kamer lecz o parametrach nie gorszych niż 
podane.

13. W pozycji 81 przedmiaru robót wskazano kamerę KD-6 OWI PI, 5 kpi. natomiast w 
załączniku nr 10 SIWZ wskazano kamerę Hikvision DS-2 CD4 A25FWD-IZS . Prosimy o 
wskazanie poprawnej nazwy oraz poprawnych ilości kamer
Odpowiedź: Pozycje 78 do 82 przedmiaru robót dotyczą montażu systemu monitorowania 
dlatego należy wyceniać kamery DK-6 OWI PI w ilości 5kpl.
Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju kamer lecz o parametrach nie gorszych niż 
podane

14. W pozycji 82 ( a nie jak podano w pyt.) przedmiaru robót wskazano cyfrowy rejestrator 
8-kanałowy Ultimca 1408 WD 1 H.264 HDMI 4 TB -  1 kpi, natomiast w załączniku nr 10 
SIWZ wskazano rejestrator DS.-7604N1-E1/4P/A -  1 szt.
Prosimy o wskazanie poprawnej nazwy.
Odpowiedź: Pozycja 82 - dotyczy systemu monitorowania, dlatego należy wycenić rejestrator 
8-kanałowy Ultimca 1408 WD 1 H.264 HDMI 4 TB szt. 1. Możliwe jest zastosowanie 
innego rodzaju rejestratora lecz o parametrach nie gorszych niż podane.

15 . W przedmiarze robót w pozycji 83 wskazano pozycję KNR 5-01U 0608-08-256 . w 
związku z faktem niewystępowania pozycji w ogólnodostępnych katalogach nakładów robót 
prosimy o przedstawienie specyfikacji szczegółowej pozycji.

Odpowiedź
Koszty związane z uruchomieniem przez wykonawcę systemu TVU można wycenić na 
podstawie kalkulacji własnej.

16. Prosimy o wyspecyfikowanie obiektów do rozbiórki na działce nr 211/5, oraz o 
udostępnienie notatki służbowej z dnia 11.04.2015 r.



Odpowiedź
Nakłady związane z rozbiórką zostały przewidziane w przedmiarze robót . Dlatego nie ma 
potrzeby zapoznawać wykonawców z treścią wewnętrznej notatki, która zawiera ustalenia nie 
związanie z przedmiotem zamówienia.

17. Czy tablica T 29 ( znaki drogowe) wchodzi w zakres opracowania , jeżeli tak prosimy o 
uwzględnienie tablicy w przedmiarze robót.
Odpowiedź
Tak. Uwzględniona jest w przedmiarze robót w znakach drogowych poz. 44 i 45.

18. Czy zamawiający dysponuje Specyfikacją techniczną dotyczącą oświetlenia ulicznego, 
jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź
Roboty należy wykonać zgodnie z opisami zawartymi w KNR dla tego typu robót które 
specyfikują sposób ich wykonania oraz zgodnie ze sztuką budowlaną

Uwaga :
Pokazana na planie zagospodarowania terenu stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych oraz parkometry nie wchodzą w zakres zamówienia.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się 
integralna częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas 
sporządzania oferty.

Otrzymują :

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 
1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl

http://www.brzesko.pl

