
w BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

ODPOWIEDZI NR 2

ITK.III.271.3.2018.egk Brzesko, 2018-12-14

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”

1. Pytanie :
Proszę o sprecyzowanie wg. : pkt 12,. 12.4 Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace 
niezbęne do wykonania przedmiotu zamówienia , w tym w szczególności wynikające z dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy 
traktować łącznie . Przedmiary robót stanowiące żalą. cznik do niniejszej specyfikacji służą do 
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu 
ofertowego W pkt 12.6 W planowanym zestawieniu kosztów wykonawca winien przeprowadzić i wycenić 
wszystkie koszty objęte nie tylko dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami 
technicznymi , ale również koszty niezbędne do realizacji zadania. Natomiast w pkt 6,6.5 Kosztorys 
ofertowy , sporządzony w oparciu o załączone Przedmiary robót ( Zamawiajacy zażąda kosztorysu 
ofertowego przed podpisaniem umowy z wykonwacą , którego oferta zostanie zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza. Kosztorysy robót sa niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku 
zaniechania przez wykonwcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu 
zamówienia a także w przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 ustawy PZP.
W związku z powyższym wg naszej oceny wyżej przytoczone opisy są sprzeczne . Czy wycena ma być 

wykonana w oparciu o przedmiar czy w oparciu o dokumentacje projektową.
Odpowiedź???

Ad. 1

Wycena ma być dokonana w oparciu o dokumentację projektową ( oprócz parkometrów i 
stacji do ładowania samochodów elektrycznych , które nie będą wykonane w ramach tego 
zamówienia a zaznaczone są na planie zagospodarowania). Załączone przedmiary robót służą 
do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i ułatwienia Wykonawcy wyliczenia 
ryczałtowej ceny ofertowej. Natomiast kosztorys, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
przed podpisaniem umowy ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zam ów ienia.

W związku z tym Zamawiający zmienia treść pkt 6 ppkt 6.5 o brzmieniu :

Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o załączone Przedmiary robót. (Zamawiający zażąda 
kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza Kosztorysy robót są niezbędne w celu rozliczenia realizacji robót w przypadku 
zaniechania przez wykonawcę części robót lub w przypadku nienależytego wykonania części 
przedmiotu zamówienia.) a także w przypadku zlecenia robót zgodnie z art. 144 Ustawy PZP.

na następujący :

Kosztorys ofertowy, Zamawiający zażąda kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy z 
wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Kosztorysy robót są niezbędne w 
celu rozliczenia realizacji robót w przypadku zaniechania przez wykonawcę części robót lub w 
przypadku nienależytego wykonania części przedmiotu 2omówienio.) o także w przypadku zlecenia 
robót zgodnie z art. 144 Ustawy PZP.



2. Pytanie Czy wykonanie „PK” jest w zakresie zamówienia , jeżeli tak proszę o podanie dokładnych 
parametrów i wytycznych wykonania
Odpowiedź
„PK” nie wchodzi w zakres zamówienia. Informacja ta była podana w Odpowiedziach nr 1 
opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Pytanie Czy wykonanie „Pł” jest w zakresie zamówienia , jeżeli tak proszę o podanie dokładnych 
parametrów i wytycznych wykonania
Odpowiedź
„PK” nie wchodzi w zakres zamówienia. Informacja ta była podana w Odpowiedziach nr 1 
opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Pytanie: Czy gruz uzyskany wpoz. 2-7przedmiaru robót ma zostać odwieziony, czy zagospodarowany 
na miejscu budowy
Odpowiedź:. Gruz ma zostać wywieziony samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km -  
poz. 8 i 9 przedmiaru robót.

5. Pytanie:Proszę określić rodzaj kostki brukowej w poz. 32 przedmiaru robót- fazowana, 
bezfazowa, kolor

Odpowiedź: W pozycji 32 przedmiaru robót przewidziano zastosowanie kostki brukowej 
wibroprasowanej grubości 8 cm o wymiarach 20*10 kolorowej ( czerwony), fazowana

6. Pytanie: Proszę o podanie szczegółów wykonania systemu do automatycznego liczenia pojazdów 

( szczegóły,parametry, wytyczne -  poz. 47przedmiaru.

Odpowiedź: W pozycji 47 przedmiaru jako system automatycznego liczenia pojazdów przewidziano:

Zestaw do pomiaru liczby pojazdów: składający się z dwóch kamer IP, rejestratora oraz dysku 
twardego.
Zestaw o parametrach równoważnych jak zestaw przedstawiony poniżej.
Kamera Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZH- 2 szt.
Rejestator DS-7604NI-E1/4P/A 1 szt.
Dysk DYSK 4TB WD 1 szt.Uchwyty montażowe, przewody podłączeniowe 
Specyfikacja kamery:

• Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (1920 x 1080)
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
• Zdalna regulacja parametrów obiektywu z poziomu przeglądarki
• Dzień/Noc
• Wbudowane diody IR o zasięgu do 50m
• Trzy niezależne strumienie wideo
• Dwie metody kompresji H.264/MJPEG
• Strefy zainteresowań ROI
• Zaawansowana analiza obrazu: detekcja twarzy, detekcja intruza, wykrycie przesunięcia 

kamery, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)
• Funkcja usuwania mgły
• WDR
• Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
• Zasilanie PoE
• Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67
• Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
• Dwukierunkowe audio



Cechy charakterystyczne:
• obsługa do 4 kamer IP w rozdzielczości do 6MPix,
• wbudowany 4 portowy switch PoE przeznaczony dla kamer marki Hikvision,
• we/wy alarmowe: 4/1

Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju urządzeń lecz o równoważnych parametrach .

7. Pytanie: Proszę o przedstawienie schematów lub PT wykonania wiaty (przekroje,profile,stężenia,łaty 
itp. poz.48 przedmiaru. Jaki jest sposób posadowienia wiaty. Czy stojaki na rowery mają być typu 
spirala,czy typu U
Odpowiedź: W poz. 48 przedmiaru przewidziano wykonanie wiaty na rowery o minimalnych 
parametrach:

- Szerokość 6 300 mm, głębokość: 2000 mm,
- wysokość w najniższym miejscu: 2100 mm,
- wysokość w najwyższym miejscu: 2400 mm,
- ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 20,
- materiał konstrukcji: stal,
- powłoka: ocynk ogniowy i malowany proszkowo,
-kolor: ciemny szary 7016
- wypełnienie dachu: blacha falista gruba ,
- montaż: do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm

- wypełnienie ścian: poliwęglan komorowy - panel tylny i panel boczny 
Stojak na rowerowy:
Stojak rowerowy aluminiowy z otworami montażowymi w podstawie przez które przyśrubowuje się 
go za pomocą kotew montażowych do nawierzchni.

8. Pytanie: Czy wykonanie przebudowy instalacji teletechnicznej objęte jest wykonaniem zamówienia. 
Odpowiedź: W ramach robót związanych z instalacją teletechniczną, przewidziane jest zabezpieczenie 
istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PVC o śr. 110 mm( poz. 75 
przedmiaru robót).

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 
o ferty .

O trzym ują:

1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 

1 x strona internetowa Zamawiającego wAvw.brzesko.pl 

1 x aa


