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Postępowanie nr MPP – 6 - 2011 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W 

SPRAWIE 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

„Wykonanie ogrodzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego” 

 

Przez: 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY 

DZIEKANOWICE 32 

62-261 LEDNOGÓRA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

1. Pytanie Wykonawcy: ad. pkt. 1.3.2 „Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli – dł. ok. 61,0 

mb” w załączniku nr 8. Na zdjęciu występuje panel typu „3D” wysokości około 1,5 m w opisie 

występuje typ NYLOFLOR CITY, który posiadał w górnej części tzw. ceownik 

zabezpieczający. Natomiast panele prostokątne zgrzewane z poziomych podwójnych prętów 

15x5 mm i pionowych o średnicy 5 mm, kłócą się ze stwierdzeniem, iż panel powinien mieć 3 

lub 4 przegięcia wzmacniające i też nie odpowiadają zdjęciu. Jaki typ panela przyjąć w 

kalkulacji? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: w kalkulacji należy przyjąć panele ogrodzeniowe np. typu 

NYLOFLOR 3D Pro lub 4M/2 lub równoważne. 

2. Pytanie Wykonawcy: ad. pkt. 1.3.2 „Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli – dł. ok. 61,0 

mb” w załączniku nr 8. Proszę o podanie koloru wg wzornika RAL. 



 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Kolor ogrodzenia metaliczny (RAL 6005). 

3. Pytanie Wykonawcy: ad. pkt. 1.3.2 „Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli – dł. ok. 61,0 

mb” w załączniku nr 8. Występuje sformułowanie „Dodatkowy pręt zabezpieczający górną 

część panela”, proszę o sprecyzowanie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga montażu dodatkowego pręta 

zabezpieczającego górną część panela. 

4. Pytanie Wykonawcy: ad. pkt. 1.3.2 „Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli – dł. ok. 61,0 

mb” w załączniku nr 8. Mocowanie słupków w gruncie betonem typu B10 nie jest wskazane, 

nie daje to pewności zamocowania słupków wg standardów, preferowany jest beton C12/15 

(B15). 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Mocowanie słupków w gruncie betonem C12/15. 

5. Pytanie Wykonawcy: ad. punktu 1.3.4 Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki – dł. ok. 

1.191,5 mb w załączniku nr 8. Jaka ma być wielkość oczek siatki? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Wielkość oczek siatki 50x50 mm. 

6. Pytanie Wykonawcy: ad. punktu 1.3.4 Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki – dł. ok. 

1.191,5 mb w załączniku nr 8. Rozstaw słupków co 2,1 m? (systemowym rozwiązaniem jest 

rozstaw słupków co 2,5 m, a co 25-30 m stosowanie słupków pośrednich podporowych). 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ogrodzenie z siatki: rozstaw słupków co 2,5 m pod 

warunkiem zastosowania słupków pośrednich podporowych co ok. 25 m. Ponadto, 

Zamawiający będzie wymagał montażu 3 dodatkowych prętów poziomych zlokalizowanych u 

dołu, pośrodku i na górze ogrodzenia z siatki. Drut naciągowy poziomy ocynkowany 

powlekany PVC, o średnicy drutu min. 3,0 mm.  

7. Pytanie Wykonawcy: pkt. 1.3.2 – „System ocynk. + poliester typ „P”” – jaki kolor RAL 

zastosować. Czy ogrodzenie ma być tylko ocynkowane? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ogrodzenie panelowe należy wykonać zgodnie z opisem 

zawartym w pk.t 1.3.2 STWiOR (załącznik nr 8 do SIWZ). Kolor ogrodzenia metaliczny (RAL 

6005). 

8. Pytanie Wykonawcy: pkt. 1.3.4 – Jaką średnicę drutu ocynkowanego zastosować? 

Proszę sprecyzować czy zastosować siatkę tylko ocynkowaną, czy ocynkowaną i powlekaną 

oraz jaka ma być średnica drutu przed i po powleczeniu PVC? Jaki ma być ewentualny kolor 

powleczenia? 



Wyjaśnienie Zamawiającego: Średnica drutu ocynkowanego min. fi 2,0 mm. Należy 

zastosować siatkę z drutu ocynkowanego powlekanego. Średnica drutu ocynk. min. 2,0 mm, 

a po powleczeniu PVC min. fi 3,2 mm. Ogrodzenie w kolorze ogrodzenia panelowego. 

9. Pytanie Wykonawcy: Czy można zastosować słupki fi 42 mm? Czy można zastosować 

słupki fi 48 mm? Czy można zastosować słupki fi 76,1 mm? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ogrodzenie z siatki: słupy o średnicy 60 mm. 

10. Pytanie Wykonawcy: Czy rozstaw słupków ogrodzenia można zwiększyć do 2,5 metra? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ogrodzenie z siatki: rozstaw słupków co 2,5 m pod 

warunkiem zastosowania słupków pośrednich podporowych co ok. 25 m. Ponadto, 

Zamawiający będzie wymagał montażu 3 dodatkowych prętów poziomych zlokalizowanych u 

dołu, pośrodku i na górze ogrodzenia z siatki. Drut naciągowy poziomy ocynkowany 

powlekany PVC, o średnicy drutu min. 3,0 mm.  

11. Pytanie Wykonawcy: Proszę o wyjaśnienie pozycji dot. ilości furtek potrzebnych do 

realizacji zamówienia. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o 

wykonaniu jednego kompletu furtki szerokości 1,2 m, 2 kompletów bram szerokości 4 m i 

jednego kompletu bramy szerokości 5 m, natomiast w kosztorysie pozycja ta jest ujęta jako 3 

komplety wrót 6 m z furtkami 1,2 m. Proszę także określić czy w miejsce wypełnienia siatką 

można do wypełnienia bram i furtek użyć panela, typ jak w załączniku. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 1.3.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót należy dostarczyć i zamontować: bramę dwuskrzydłową o szerokości 5 m 

(szer. 1 skrzydła 2,5 m) – 1 kpl; bramy dwuskrzydłowe o szerokości 4 m (szer. 1 skrzydła 2,0 

m) – 2 kpl.; furtkę o szer. 1,2 m – 1 kpl. Zgodnie z załączonym do pkt. 1.3.3 STWiOR bramy 

oraz furtkę należy wykonać jako wypełnione panelem takim samym jak zamontowany typ 

ogrodzenia panelowego np. NYLOFLOR 3D.   

12. Pytanie Wykonawcy: Proszę wyjaśnić, czy w miejsce słupów fi 70 mm potrzebnych do 

ogrodzenia można użyć słupów fi 60 mm. Takie słupy są wystarczające do stworzenia trwałej 

i stabilnej konstrukcji, ponadto słupy fi 70 mm znacznie przedrażają przedsięwzięcie ze 

względu na brak akcesoriów do montażu siatki na takich słupach i konieczność ich 

indywidualnego zamawiania. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Ogrodzenie z siatki: słupy o średnicy 60 mm. 

13. Pytanie Wykonawcy: Proszę określić czy możliwe jest użycie w miejsce paneli z 

poziomych podwójnych prętów 15x5 mm, paneli standardowych, typ jak w załączniku, z 

dodatkowym prętem zabezpieczającym górną część panela. 



Wyjaśnienie Zamawiającego: Należy dostarczyć i zamontować ogrodzenie panelowe np. 

typu NYLOFLOR 3D Pro lub 4M/2 lub równoważne. 

 


