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BR/2570 /2021      Kraków, dnia  23.07 2021 r. 

Nr sprawy: BR-271-7/2021 (363) 

 

 

 

WYJAŚNIENIA nr 3 TREŚCI SWZ  

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ,,Budowa budynku dla 

hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz basenem, a także z zagospodarowaniem terenu, 

instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: budynku, basenu, muru oporowego  

i instalacji”. 

 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści SWZ (na 

podstawie pytań skierowanych przez Wykonawców): 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy uwagę na rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem w warstwach 

konstrukcyjnych nawierzchni ciągów pieszych oraz nawierzchni z geokraty. Prosimy o 

weryfikację przedmiaru robót 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zagospodarowanie terenu należy wycenić w oparciu o załączony do niniejszych 

odpowiedzi zamienny zweryfikowany przedmiar. 

Pytanie nr 2: 

 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detale ławki w pomieszczeniu 0.2 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

W załączeniu detal ławki wewnętrznej 

Pytanie  nr 3: 

Prosimy o udostępnienie detali donic prefabrykowanych oraz opisu roślinności którą należy 

uwzględnić w wycenie 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W zakresie donic należy korzystać z ogólnodostępnych rozwiązań systemowych. 

Parametry wielkościowe donic podane są na rysunku rzutu dachu, natomiast ich 

wysokość należy dostosować do wysokości attyki (wykończenia) - rysunki przekrojów 

B-B i D-D. 
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Roślinność przeznaczona do obsady  donic: 

1. Miskant chiński odm. Adagio (wielkość donicy 2 l) - 5 szt 

2. Rozplenica japońska odm. Autumn Magic (wielkość donicy 2 l)  - 25 szt 

3. Berberys Thunberga od. Red Pillar lub Orange rocket lub inna czerwonolistna 

kolumnowa odmiana (wielkość donicy 5 l) - 25 szt 

4. Sosna górska odm. Mops (lub inna podobna forma karłowa sosny) (wielkość donicy 

5 l)  - 10 szt 

 

Ponadto Zamawiający informuje i uszczegóławia: 

1. Drzwi zewnętrzne DZ oraz DS1 i DS2 i drzwi wewnętrzne DW1 i DW2 opisane na 
arkuszu PW.11 ZD (w załączeniu zestawienie drzwi) – aluminiowe 

 

2. W przedmiarze Architektura i konstrukcje w pozycji 100 – poprawna ilość 

„Zasuwa elektryczna pozioma” 3 szt. 

3. Szczegóły, przebiegi sztucznych skał, przeformowania, przejścia  

w przeformowaniach, łączenie formacji skalnych, efekty kolorystyczne tworzy 

się na miejscu wykonywania prac. Dostosowuje się konstrukcje drugorzędowe 

służące do przeformowania sztucznej skały, na miejscu prowadzenia prac. 

Rodzaj natrysku i jego warstwy dopasowuje się do wytworzonej podkonstrukcji 

, uwzględniając przyszłe funkcje poszczególnych miejsc i obciążenia. W trakcie 

prac dopasowuje się również estetykę skał, tworzy szczeliny o funkcji 

dylatacyjnej i estetycznej. Wykończenie kolorystyczne powierzchni tworzy się 

na miejscu po zakończeniu prac nad strukturą powierzchni sztucznej skały 

dopasowując ją do rodzaju skały i estetyki otoczenia. W uzgodnieniu z 

użytkownikiem tworzy się również laserunkowe efekty specjalne i elementy 

funkcyjne jako ostateczny obraz całego obiektu. 

typowy układ warstw : 

• styropian  -warstwa formująca (dyblowanie)siatka stalowa 

• warstwa formująca/konstrukcyjna 

• warstwa nawierzchniowa/formująca 

• kolorowanie, hydrofobizacja 

 

4. Oczekiwanie standardy dla urządzeń monitoringu:  

• ONVIF 

• obsługa formatu H.265 dla kamer i rejestratora  

• dedykowana aplikacja do obsługi na PC 

•  rejestrator z obsługą RAID-5  

• dyski twarde z oprogramowaniem sprzętowym dedykowanym do 

funkcji monitoringu wizyjnego 
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2. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte w  sekcji VII pkt. 1, pkt. 2  oraz pkt. 7  SWZ, 

które zyskują, odpowiednio, następujące brzmienie: 

„1 Termin składania ofert upływa 30 lipca 2021 r. o godz. 1000. 

2. Termin otwarcia ofert nastąpi 30 lipca 2021 r. o godz. 1100 

(…) 

7 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 sierpnia  2021 r.” 

 

Odpowiedniej zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


