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Syg. 197364

Dotyczy:  12/BZP-U.510.11.2023/KB Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie 
sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92) oraz Zielona rekreacja na kompleksie sportowym 
część 3 ID 724747

 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 
12/BZP-U.510.11.2023/KB z dnia 07-02-2023. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje 
poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą  o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia odnośnie ławek bez oparcia?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że wszystkie ławki na terenie kompleksu mają być zgodnie z zapisami OPZ 
„... spójne stylistycznie z zamontowanymi już elementami ...”. Zgodnie z projektem są to ławki 
stalowe (konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo), siedziska i oparcia – 
drewniane, wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego odpornego na zmienne warunki 
atmosferyczne, zamontowane na stałe w gruncie. 

                                  

Powyżej zdjęcia ławek znajdujących się na terenie kompleksu sportowego.

Pytanie nr 2
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Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia donic, w których mają być 
nasadzenia??

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ zakres rzeczowy wskazany jest w pkt. III i zawiera on 
również specyfikację dla donic: „Donica o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub lakierowanej 
obudowana drewnem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne, z wkładem z kompozytów 
polimerowych. Parametry minimalne: wysokość: 100 cm, szerokość: 100 cm, długość: 100 cm”. 
Zdjęcie przedstawia donicę znajdująca się w tzw. Strefie Seniora terenu wypoczynku i rekreacji przy 
ZSP 5.

               

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający posiada specyfikację , opis, poglądowe zdjęcia stołu z ławkami, z czego mają być 
wykonane? 

Odpowiedź nr 3:
Informacje dotyczące specyfikacji, opisu oraz materiału z którego są wykonane stoły betonowe z 
ławkami zawarte są w załączniku do OPZ nr.1.1 w pkt. 12 ppkt.4 o brzmieniu: „Konstrukcja stołu 
wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30. Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany 
specjalnym lakierem. Obrzeża i narożniki stolika z profilu aluminiowego. Ławki z wibrowanego 
betonu zbrojonego klasy B30 bez oparcia o wymiarach minimalnych 1800x340mm. Siedziska ławek 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego”. 
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Na zajęciach znajdują się elementy małej architektury wbudowane na terenie kompleksu „Sahara”.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający posiada specyfikację, opis, poglądowe zdjęcia stołu do ping -ponga, z czego ma 
być wykonany?

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający zawarł wymagania dotyczące stołu do ping-ponga w pkt. III OPZ, są one następujące:

Stół do ping-ponga 

Masywny stół o prostej formie i masywnej konstrukcji wykonany z wibrowanego zbrojonego 
betonu. Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne 
warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające 
przypadkowemu zranieniu się oraz obiciu stołu. Siatka z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 
min. 5mm i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe 
ocynkowane ogniowo.

Pytanie nr 5
Jaki okres ma obejmować pielęgnacja poszczególnych rodzajów zieleni?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wszystkich 
rodzajów zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, zaś gwarancja 
na łąkę kwietną, rośliny zielne i byliny wynosi 12 miesięcy, zaś na pozostałe rośliny 36 miesięcy.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 15-02-2023
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