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O.jców, dnia:08 maja 2019 r.

zn.5pr. D,423.5.2018

Wykonawcy biorący udział W postępowaniu

dotvczv: przetargu nieograniczonego pn.: ,,wvkonanie proiektu ogrodu iwvkonanie ogrodu
dIa zaFrożonvch Aatunków f|orv"

odpowiedzi na zapytania do treści slWz
zamawiający, ojcowski Park Narodowy, informuje że do w/w postępowania zostały złożone pytania.
W związku tym zgodnie z art. 38 ustaWy z dnia 29 stycznia 2004 r. PraWo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 53 z późn. zm.|, Zamawiający przekazuje treśćzapytań wraz z
Wyjaśnieniami,

Pytanie 1, Czy w sytuac|i gdy ekspertyza konstrukcyina wykaże, źe istniejące szambo Wymaga
natychmiastowego remontu lub likwidacji ze względu na wiążące się z nim
bezpieczeństwo Zamawiający przewiduje rozszerzenie zadania o dodatkowe prace
nieujęte W przetargu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest np. zasypanie elementu
i stworzenie na płycie betonowej tarasu drewnianego - pełniącego funkcrę tarasu
widokowego - |ednak czy takie rozwiązanie będzie konieczne/możliwe potrzebne są
Wyniki ekspertyzy, Na tym etapie trudno jest określićzakres prac związanych z tym
tematem?
odpowiedź: W sytuacji gdy ekspertyza konstrukcyjna wykaźe, że pokryta istniejącego szamba jest

słaba i może stanowić potencjalne zagrożenie d|a zwiedzających, to zgodnie z zapisami w
SlWZ naIeży zasypać szambo ziemią, utwardzić ją i zmienić tak przebieg ścieżki,aby
turyści nie mieli dostępu do tego obszaru, Natomiast W sytuacji gdy ekspertyza Wykaże,

ze pokrywa zbiornika jest Wytrzymała (w dobrym stanie)

-

zbiornik należy również
zasypaĆ ziemią, utwardzić ją a następnie można zap|anowaĆ nasadzenie W tym miejscu
roślinipoprowadzić ścieżkękoło zasypanego zbiornika. Zamawiający nie przewiduie
poszerzenia zakresu prac przy przedmiotowym szambie np. o wykonanie drewnianego
ta

rasu.

Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie UL|CP W celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi
realizacji umowy. Moźe mieć to istotny wpĘw na zakres prac projektowych i
wykonawczych?
Odpowiedź: Decyzja o ustaleniu Iokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest dokumentem
potrzebnym do dokonania wyceny przedmiotU zamóWienia (złożenia oferty).
szczegółowe informacje dotyczące warunków reaIizacji zamówienia zawierają
dokumenty: Program funkcjonaIno-użytkowy iopis przedmiotu zamóWienia (oPZ).
Pytanie 3. czy jest możliwa korekta przebiegu trasy ścieżeklub zmiana technologii
budowy ścieźek(np. poprzez zastosowanie podniesionych podestów w mie|scach koliz|i

drzewami, a zwłaszcza w obrębie płytkich systemów korzeniowych
dużych drzew? W sytuacji nieuniknionych kolizji koniecznym będzie złożeniewniosku
na wycinkę drzew lub krzewów, co może opóźnić procidury związane ze złożeniem
wniosku na PnB.
Odpowiedź: Wyznaczony przebieg ścieżekzamieszczony w załączniku do S|WZ ma jedynie charakter
z istniejącymi

koncepcyjny, Możliwa jest korekta ich przebiegu W8 koncepcji projektanta np. tak by nie
płytkim systemem korzeniowym drzew. Zamawiający nie planował
kolidowały
podniesionych
podestów w miejscach kolizji z istniejącymi drzewami.
zastosowania
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w celu

doświetlenia stre{y

kserotermicznej. W zamówieniu dopuszczono moż|iwośćwycinki drzew ikrzewów ze
wzg|ędów na:chorobv, wzg|edv BHP ikolizie z proiektem,

Pytanie 4. Ze względu na istniejący system odprowadzenia wody deszczowej, który powoduie
okresowe zalewanie terenu zaleca się przebudowę systemu, prowadząc wody
opadowe na teren objęty W koncepcji jako leśny. lstnieje ryzyko podmywania ścieżek
pieszych co może spowodować ich zniszczenie - czy Zamawiający przewiduje
przekierowanie wody deszczowej z istniejącej kanalizacji z inne miejsce iczy należy
skosztorysować sobie takie prace juź na tym etapie?
Odpowiedź: Zamawiający zaplanował odprowadzenie wody deszczowej poprzez rów odwadniający,
kierując ją W strefę leśną,a w miejscu kolizji odwodnienia ze ścieżkami,poprzez
wykonanie przepustów pod nimi. Dopuszcza się jednak przekierowanie wody w inne
miejsce WskaZane przeZ projektanta W projekcie wykonawczym. Prace te naleźy
skosżtorysować sobie na etapie składania oferty.
Pytanie 5. Czy Zamawiający przewiduje likwidację lub przeniesienie w inne miejsce istniejących w
terenie elementów małej architektury - zgodnie z wnioskami wynikającymi z wizji
loka lnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza likwidację lub przeniesienie w inne miejsce istniejących na
terenje planowanego ogrodu, elementóW małej architektury tj. ławeczek wiedeńskich,
zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez projektanta,

Pytanie 6, Zgodnie z ustaleniami jakie miały mieisce podczas wizji lokalnej i
zapewnieniami Zamawiającego o gotowości uzyskania decyzji na wycinkę drzew i
krzewów, w zakresie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w jakim
terminie najpóźnie| Wykonawca dostanie od zamawiającego prawomocną

decyzję zezwalająca na usunięcie drzew ikrzewów, co może być niezbędne zarówno do
uzyskania decyzji PnB (dotyczy elementów budowlanych wymaga|ących uzyskania
zgody na budowę)jak również przygotowania projektu zieleni?
odpowiedź: Zgodnie Z Zapisami W SIWZ WykonaWca do 29.1,1,.2019 r, przekaże ZamaWiającemu
wykonaną inwentaryzację i projekt wykonawczy w którym wyznaczy drzewa i krzewy do
wycięcia. Zamawia.iący najpóźniej do końca l kwartału 2020 r. usunie Wskazane W tych
doku mentach drzewa,
Pytanie 7. Czy Zamawiający przewiduje dokładniejszą specyfikację kamienia potrzebnego do
wykonania obrzeźy - zaleca się, aby dolomit użyty w projekcie nawiązywał do koloru
naturalnie Występuiącego W okolicy \łapienia - stąd też użycie koloru żółtego nie jest
zalecane, su8eruje się użycie kamienia w bardzie| w kolorze jasnym.
odpowiedŹ: Zamawiający zaleca się aby kostka dolomitowa była zbliżona kolorystycznie do tej Użyte,i
już przy obrzeżeniu ścieźkiw Parku Zamkowym w Ojcowie. Dopuszcza się jednak użycie
ka m ienia w jaśniejszymkolorze.

Pytanie 8. czy zamawiający przewiduje dokładniejszą specyfikację co do wapienia skalistego ilości monolitów rozłożonych w częścileśnej_ brakuje takiej informacji w PFU - zaleca
się posadowienie maksymalnie 5 sztuk kamienia?
odpowiedź: Wapień skalisty - to typ bialego Wapienia wieku górnojurajskiego najbardziej odporny
na wietrzenia z którego zbudowane są min. ostańce i masywy skalne na Wyżynie
Krakowsko Częstochowskie.j, lIośćposadowionych monolitów zaIeźv od koncepcii
proiektanta. Przestrzeń ma być zaaranżowana ładnie iestetycznie,

9. Czy

Zamawiający przewidu|e tylko iednorazową pielęgnację W lv kwartale
2022? Pielegnacia powinna bvć uwzgledniona iuż od pierwszvch nasadzeń czv|i |V
kwartał 2021r z kontvnuacia w daIszvch |atach.
odpowiedź: W opisie prżedmiotu zamówienia (oPZ) znajduje się zapis, iż bieżące Utrzymanie o8rodU
ma się odbywać do lV kwartatu W latach 2021-2023. llośćprzeprowadzonych zabiegów
pielęgnacyjnych w tym czasie zależy od Wykonawcy,

Pytanie
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Pytanie 10. czy Zamawiający jest W stanie zapewnić dostęp do sanitariów, wody

E
- np.

do

podlewania - w mieiscu planowanego zaplecza?
Odpowiedź: Zorganizowanie zaplecza socjalno-sanitarnego leźy po 5tronie Wykonawcy, jak równieź
dostarczenie wody do podlewania roślin,
Pytanie 11. Utylizacja częścibiomasy - czy Zamawiający ,iest w stanie wstępnie określićmiejsce
skladania biomasy, dostęp i odległośćod terenu budowy. OPZ-" Częśćbiomasy po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego będzie mogła zostać przeniesiona poza

powierzchnię planowanego ogrodu",

a

PFU wskazuje że utylizacja powinna być

wykonana we własnym zakresie,
odpowiedź: Zgodnie z zapisami w oPZ i PFU, częśćbiomasy tj. kłody, gałęzie po uzgodnieniU na
miejscU Z przed stawicie lem ZamaWiającego, będzie mogła Zostać przenieSiona poża
powierzchnię planowanego ogrodu, w iepo sasiedztwie, Pozostała częśćtj. Iiście, biomasa
z pokosu, śmieciiodpadki będzie ZUty|izowana przez Wykonawcę zgodnie z zapisami
przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. z żO1,8 r., poz.992).
12.
czy
inwentaryzacja roślinzielnych może być wykonana prze leśnika?
Pytanie
Odpowiedź: lnwentaryzacja roślin zielnych może być wykonana przez leśnika,
Pytanie 13. Czy są przewidziane minimalne wymiary szerokości gotowych elementów
żywopłotowych oraz czy ten element musi być wykonany z 1 rośliny czy może być
złożonyz 3-4 szt., które przez odpowiednią pielęgnacje (w tym cięcie) stworzą element
monolitycznv, Zaleca się, aby żywopłot został posadzony w pierwszych latach trwania
umowy ijego ciecie iformowanie było prowadzone już na miejscu - odbiór elementu sprawdzenie, czy efekt lest zgodny z Zamówieniem moźliwy byłby wtedy już zgodnie z
harmonogramem.
odpowiedź: Nie określonominimalnych wymiarów w dotyczących sżerokościgotowych elementów
żywopłotowych. Określono jedynie wysokośćżywopłotuna 120 cm, Jednoczesnie
dopuszcza się aby pojeclynczy modul wykonany był z kilku sztuk głogu, uformowanych,
przez oclpowiednią pielęgnację, jako element monolityczny. Nasadzenie żywopłoty
zaplanowano do lll kwartału 2020 r.

Pytanie 14. Czy Zamawiający określi co z pozyskanym drewnem w razie wycinki? Zgodnie z
ustaleniami Wycinka jest po stronie Zamawiającego - proszę o potwierdzenie czy
utylizacja drewna iest również po stronie Oicowskiego Parku Narodowego czy po
stronie WykonaWcy.
Odpowiedź: Utylizacja drewna po wycince leży po stronie Zamawiającego,
Pytanie 15. Czy zamawiający przewiduie możliwośćbraku adaptacji gatunku na danym stanowisku,
mimo corocznego dosadzania i prawidlowej pielęgnacji?
odpowiedź: zamawiający dopuszcza możliwośćbraku adaptacji gatunku na danym stanowisku, mimo
corocznego dosadzania i prawidłowej pielęgnacji. Konieczne będzie wówczas
przedstawienie szczegółowei dokumentacii podjętych działań (w tym dokumentacji

foto8rafiCZnej),
Pytanie 16. Czy zamawiający jest w stanie dokładnie określić przewidzianą pielęgnację istniejących
płatów roślinnych w strefie ll roślinleśnych - gatunkowo oraz powierzchniowo. Jakie

zabiegi przewiduje W tej strefie dla istnieiących roślin.
odpowiedź: ZaróWno koncepcja UtWorzenia strefy leśnejjak i koncepcja Wykorzystania rosnących w
niej gatunków leżV po stronie proiektanta, Zamawiający na tym etapie nie narżuca
swoje] koncepcji, Dopiero po przedStaWieniU przez wyłonionego Wykonawcę,,Wstępnej
koncepcji ogrodu" ZamawiająCy przedstaWi swoje ewentUalne uwagi iwskazówki.

Z powaŻaniem,
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