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Nazwa Postępowania: Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia. 

 

 

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń. 

Siedziba:  Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

REGON:130378338 

NIP: 566-187-43-65 

Strona internetowa: www.ojrzen.pl  

Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl   

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Z uwagi na fakt, 

że zapytania wpłynęły po terminie wskazanym w zapytaniu (połowa terminu na składanie 

ofert), nie został zachowany termin wskazany w rozdziale VIII WYJAŚNIENIA TREŚCI 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO punkt 1. – zgodnie z zapisami punktu 2) tegoż rozdziału: „2.

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdział XII. 

niniejszego  ZO) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.”. 

Pytania wykonawcy 1: 

„1. Proszę o określenie wymagań dla ławki z oparciem, kosza na śmieci oraz stojaka na 

rowery. 

2. Proszę o określenie który model lampy solarnej będzie uwzględniony w zamówieniu (SF-

NH 100, SF-NH 120, SF-NH 150, SF-NH 200).” 

Pytania wykonawcy 2: 

1. Dotyczy: Opis techniczne, pkt. 2. Projektowane nasadzenia. -prosimy o podanie tzw. 

parametru nasadzeń wymaganych przez zamawiającego np. obwód, wysokość itp. 

Ponieważ między różnymi standardami występuję znaczna rozbieżność cenowa, 

2. Pielęgnacja nasadzeń – proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w chwili dokonania 

odbioru prac przejmuję konieczność pielęgnacji nasadzeń m.in. podlewania. 

3. Strefa relaksu: Proszę o szczegółowe wymagania dotyczące niżej wymienionych 

elementów : 
1. Ławka z oparciem- 4 szt.  
2. Kosz na śmieci  
3. Stojak na rowery  
4. Lampa solarna.  

4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane uznaje się ,że ekrany akustyczne 

stanowią urządzenie budowlane i na ich wykonanie było wymagane pozwolenie na 

budowę, czy Zamawiający jest w posiadaniu stosownego pozwolenia, czy należy takie 

pozwolenie uzgodnić.  

Jeśli tak to w czyjej gestii jest uzyskanie pozwolenia. 

 

Odpowiedzi zamawiającego: 

http://www.ojrzen.pl/
http://www.ugojrzen.bip.org.pl/
mailto:sekretariat@ojrzen.pl
http://www.spwg.edu.pl/


 

  

 

 

 

1. Wymagane parametry nasadzeń:  

a. Klon palmowy. Krzewy o wysokości ok 2 m, koronę krzewu zgodnie z 

wysokością, 

b. Lipa drobno listna- obwód pnia 30 cm wysokość 6 m 

c. Jesion wyniosły- obwód pnia 30 cm wysokość 5 m 

2. Potwierdzamy, że  Zamawiający w chwili dokonania odbioru prac przejmuję 

konieczność pielęgnacji nasadzeń m.in. podlewania. 

3. Odnośnie wymagań dotyczących: Ławka z oparciem- 4 szt.; Kosz na śmieci; Stojak na 

rowery; dołączamy przykładowe karty techniczne. 

4. Wymagane będą parametry techniczne lampy typu: SF- NH 150. 

5. Zamawiający dysponuje zgłoszeniem budowlanym na prace budowlane będące 

przedmiotem zamówienia.  
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