
 

str. 1 

 

 
 
Sygnatura akt: GT.271.5.2020                                Ujazd, dn. 28.09.2020 r. 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” 

 
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)-  zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść zapytań, które 
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunków detali lub przykładowych kart katalogowych (wymagane 
wymiary, parametry, etc.),  elementów oświetlenia:  
    - L1 - Oprawa oświetleniowa LED 4000K 32W IP66 IK10 2920lm 
    - L2 - Oprawa iluminacyjna LED 5,5W IP68 IK09 462lm 3000K 
    - L3 - Oprawa oświetleniowa LED 3,3W IP67 650lm 5000K (świecąca kostka brukowa wpuszczana w podłoże) 
    - Słup oświetleniowy aluminium, kolor szary h=5m  
Zgodnie z załączoną dokumentacją w poszczególnych przypadkach parametry są sprzeczne pomiędzy opisem 
zagospodarowania terenu a dokumentacją branżową (np. PZT - lampy oświetleniowe h=577cm [52W], projekt branżowy 
h=5m LED 32W).  
 
Pytanie nr 2: Podanie rodzajów projektowych profili do pasków LED oświetleń liniowych oraz parametrów pasków 
(barwa, moc świetlna, rodzaj LED, etc.) 
 
Odpowiedź nr 1,2: W załączeniu zostało zamieszczone na stronie internetowej zestawienie elementów, o które wnosi 
wykonawca.  
 
Pytanie nr 3: Z opisu załączonej dokumentacji i przedmiarów wynika, iż jest to w przedmiocie zamówienia wraz z szafą 
RACK i wyposażeniem w ramach projektu jest do wykonania cały zakres, natomiast z planu zagospodarowania terenu w 
rysunku pod nazwą PB_IE_01_pzt.pdf wynika, że wykonanie od budynku "Spichlerz" kanalizacji teletechnicznej wraz ze 
studniami teletechnicznymi SK1 i SK2 oznaczonymi w rysunku do studni SK3 są w zakresie odrębnego opracowania. 
Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie tego opracowania.  

Odpowiedź nr 3: Zakres inwestycji zgodnie z PZT do granicy opracowania SK3. Pozostałej części od SK1 do SK3 proszę nie 
ujmować w wycenie. 

Pytanie nr 4: Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku detalu kratownicy 85x85x5cm lub przykładowej karty 
katalogowej. Na zamieszczonym rys. D-3 brak jest szczegółów dotyczących rodzaju materiału, wykończenia, wypełnienia, 
odległości pomiędzy płaskownikami, średnicy otworu, etc. 

Odpowiedź nr 4: Należy przyjąć kratę stalową pod drzewo chroniącą korzenie drzewa przed uszkodzeniem z kątownika 
stalowego 40x40x4mm. Stal ocynkowana zabezpieczona antykorozyjne farbą epoksydową lub malowana proszkowo. 
Wymiar kraty 120x120cm, nie jak podano na rysunku ZT A-3 85x85cm. W kracie zamontować oświetlenie drzewa.  
 
Pytanie nr 5: Wątpliwość budzi rozwiązanie dotyczące konstrukcji wsporczej pod drzewa i fundamentów (rys. D-3), w której 
nie uwzględniono bryły korzeniowej wymaganego wysokiego drzewa. Przy takim rozwiązaniu zachodzi pewność, że drzewa 
w krótkim okresie czasu będą obumierać. Ponieważ Wykonawca nie może odpowiadać na błędy projektowe, kto w 
przypadku tego rozwiązania projektowego będzie odpowiedzialny wymianę drzew, tym bardziej że część drzew przy 
parkingu ponadto będzie narażona na nacisk pojazdów samochodowych. 
 
Pytanie nr 6: Prosimy o szczegółowe rozwiązanie konstrukcji wsporczej pod drzewa oraz oświadczenie projektanta, że to 
rozwiązanie projektowe, w tym rozwiązanie przy miejscach postojowych nie będzie miało negatywnego wpływu na rozwój 
drzew (Wiąz "Camperdownii").      
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Odpowiedź nr 5,6: Zamawiający odstępuje od wykonania krat wsporczych wraz z fundamentem z uwagi na określone 
docelowe parametry drzew. Pozycji związanych z wykonaniem konstrukcji wsporczych opisane w dokumentacji oraz  
poz.54,55 i 56 przedmiaru robót nie należy brać pod uwagę do wyceny. 
 
 
Pytanie nr 7: W związku z udzielną odpowiedzią dotyczącą obsługi fontanny, zwracamy się z wnioskiem o dopisanie tego 
obowiązku do wzoru umowy i przedmiotu zamówienia w SIWZ lub zmianę stanowiska w tym zakresie.  
Wieloletnie doświadczenie przy podobnych realizacjach wskazuje, iż przedmiot zamówienia powinien ograniczać się do 
uruchomienia fontanny do odbioru końcowego wraz z dostawą chemii do końca pierwszego sezonu oraz przeszkolenie 
wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i zabezpieczenia. Natomiast 
użytkowanie powinno należeć do Zamawiającego, który może to zlecić innej firmie zewnętrznej. Po stronie Wykonawcy 
zostaną przeglądy gwarancyjne zwoływane przez Zamawiającego. Jednocześnie zaznaczamy, że takie rozwiązanie 
Zamawiającego jest bardzo cenotwórcze, wpływające na ostateczną cenę ofertową robót budowlanych.   
 
Odpowiedź nr 7:  Zamawiający koryguje odpowiedź nr 5 udostępnioną na stronie internetowej w dn.24.09.2020 r.: 
Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi fontanny w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej do dnia odbioru 
końcowego całej inwestycji wraz z dostawą chemii do końca pierwszego sezonu . Do tego czasu Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać procesu rozruchu fontanny oraz przeszkolić personel Zamawiającego. Przypominamy, że nadal będzie 
obowiązywała gwarancja i rękojmia jaką Wykonawca udzieli zamawiającemu dla całej realizowanej inwestycji. 
 
Pytanie nr 8: Wnioskujemy o zmianę zapisu we wzorze umowy par. 12 ust. 4 poprzez wykreślenie, że do Wykonawcy należeć 
będzie dokonywać czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę. Na ostatecznym użytkowniku powinien należeć obowiązek właściwego użytkowania i konserwacji 
dostarczonych urządzeń. Przy tym zapisie Wykonawca musi w okresie udzielonej gwarancji wycenić bieżącą konserwację i 
utrzymanie całego przedmiotu zamówienia (np. zimowe i letnie utrzymanie powstałego placu, czyszczenie latarnii, etc.), co 
może wiązać się z wysoką kwotą oferty i nieracjonalnym wydatkowaniem środków przez Zamawiającego.     
 
Odpowiedź nr 8:  Zamawiający wykreśla z umowy z § 12 ust. 4 zdanie „…oraz dokonywać czynności konserwacyjnych tychże 
urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę” 
Nowy zapis §12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać  
za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na 
obiekcie takich jak: oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń. 
 
Pytanie nr 9: Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert maksymalnie do dnia 9.10.2020 r. Zastosowane rozwiązania 
projektowe wymagają uzyskania ofert od producentów rozwiązań, którzy w obliczu pandemii, wydłużyli okres 
przygotowania ofert. 
 
Odpowiedź nr 9: Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 05.10.2020 r. do godz.09:00 
 
Pytanie nr 10:    Dotyczy: 3.2.1 SIWZ 
Czy obiekt na którym realizowane będą prace jest obiektem zabytkowym? W specyfikacji brak jest jednoznacznej informacji 
w tym zakresie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że wszelkie uzgodnienia, wymagane decyzje 
lub zgody konserwatora zabytków zostały załączone do dokumentacji przetargowej, a Wykonawca jest zwolniony z 
jakichkolwiek obowiązków w tym zakresie, oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. W innym przypadku prosimy o 
szczegółowe wskazanie obowiązków Wykonawcy oraz określenie kosztów, do których będzie zobowiązany w związku z 
realizacją zamówienia. 
 
Odpowiedź nr 10:  Zgodnie z opisem TOM-u Ia pkt 4.3 
"Do warunków szczególnych należy zaliczyć fakt, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Placu 1-go Maja 
w granicach osiedla zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 154/57 decyzją z dnia 12.09.1957r.  
W związku z powyższym zastosowane rozwiązania w dokumentacji projektowej powinny posiadać wysokie parametry 
materiałowe, wykonawcze wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu". 
Uzgodnienie projektu budowlanego z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków w Opolu jest jednym z załączników 
dokumentacji projektowej. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia uzgodnień w zakresie projektowym o ile prowadzenie robót budowlanych będzie 
pokrywało się z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. 
W pkt.3.6 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że „Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty nadzoru archeologicznego, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania 
archeologiczne. Zatrudnienie archeologa, który sporządzi zgodną z przepisami dokumentację, leży po stronie wykonawcy.” 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów pozwolenia konserwatorskiego.  
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Pytanie nr 11:   Dotyczy: 3.7.c)  SIWZ  
Mając na względzie ustawę o odpadach oraz obowiązki wykonawców robót w zakresie gospodarowania odpadami  prosimy 
o doprecyzowanie, jakie elementy prac rozbiórkowych Zamawiający zastrzega do ponownego wykorzystania (nie będą one 
stanowiły odpadów) ? 
Jednocześnie w celu należytego oszacowania kosztów ofert prosimy o dokładne wskazanie miejsca składowania tych 
elementów. W przypadku braku doprecyzowania w/w kwestii prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu SIWZ 
 
Odpowiedź nr 11:  Materiał z rozbiórki, który nadaje się do ponownego wbudowania, np. kostka granitowa, którą należy 
przewieźć do ZGKiM w Ujeździe, ul. Skargi 1. Pozostałe materiały należy zagospodarować tak jak opisano w dokumentacji 
technicznej. 
 
Pytanie nr 12:   Dotyczy: 3.7. d)  SIWZ  I §1 UT 2 PKT 19 Umowy  
Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie czynności i w jakiej częstotliwości Wykonawca będzie miał podejmować w ramach 
pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów. Brak tych informacji powoduje niemożność prawidłowego skalkulowania  ceny 
oferty. 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie  pięcioletniego okresu przewidzianego dla tych czynności, skoro minimalny okres 
udzielanej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ wynosi 36 miesięcy ? 
 
Odpowiedź nr 12:  Zakres prowadzonych prac pielęgnacyjnych został określony w STWiOR pkt 6.3.1. oraz uszczegółowiony 
w odpowiedziach zamieszczonych na stronie Zamawiającego z dnia 21.09.2020 r.  
Jednocześnie Zamawiający koryguje zapisy SIWZ w pkt.3.7 d) na zapis: 
d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu trzech lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzonych drzew i 
krzewów jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi opisanymi w STWIOR (UWAGA: 
wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib 
zmieniono klon na wiąz; w STWIOR zmiana na str.34-36), 
oraz zapis §1 ust.2 pkt 19) umowy na:  
19) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzeń jakie należy wykonać 
w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi opisanymi w SIWZ oraz dokumentacji technicznej. 
 
Pytanie nr 13:   Dotyczy: 7.2.2 a) SIWZ 
Zapis SIWZ stanowi: 
„Min 1 zadanie obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont infrastruktury technicznej (oświetlenie 
uliczne, sieć wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową) na łączna wartość tych robót min. 700.000,00 zł brutto” 
 
Czy każdy z elementów infrastruktury wymieniony w nawiasie musi być częścią wykazywanej roboty? Czy też elementy te 
zostały wymienione wyłącznie dla przykładu i stanowią wyłącznie przykładowy zakres infrastruktury? Proszę o 
sprecyzowanie postawionego warunku. 
Analogicznie prosimy o doprecyzowania treści w zapisie  7.2.2. b) SIWZ. 
 
Odpowiedź nr 13:  Każdy z wyszczególnionych elementów w nawiasie musi znaleźć się doświadczeniu wskazanym przez 
wykonawcę. Nie są to jedynie przykłady. Analogicznie należy rozumieć doświadczenie kierownika budowy tj. wymagania z 
pkt.7.2.2 b) SIWZ. 
 
Pytanie nr 14:   Dotyczy pkt 7.2.2. b) SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie czy wskazane w warunku osoby winny posiadać uprawnienia w zakresie nieograniczonym ? 
 
Odpowiedź nr 15:  Zamawiający nie wymaga uprawnień w nieograniczonym zakresie.  
 
 
Pytanie nr 16:  Dotyczy: par. 12 ust. 3 Umowy 
Zapis Umowy stanowi: 
„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub 
otrzymania powiadomienia (…)”. 
 
14.  
 
Mając na względzie obowiązek wynikający z art. 29 ustawy Pzp Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający 
udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz  że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak lub nieścisłości jakichkolwiek 
dokumentów  istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będą obciążać Wykonawcy.  
 



 

str. 4 

 

Zdaniem Wykonawcy przewidziany przez Zamawiającego czas na przystąpienie do usuwania usterek oraz uszkodzeń jest 
stanowczo za krótki, a co za tym idzie – trudny do dotrzymania. Wykonawca wyraża przekonanie, iż zasadnym byłoby 
wydłużenie tego terminu chociażby do 72 godzin. Wobec powyższego wnoszę o zmianę cytowanego zapisu poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia: 
„Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 72 godzin od dokonania oględzin lub 
otrzymania powiadomienia (…)”. 
 
Odpowiedź nr 16:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w §12 ust. 3 
Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 72 godzin od dokonania oględzin lub 
otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub przy pomocy 
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym 
prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5. 

 
Ponad to, Zamawiający informuje, że udostępnił całą dokumentację w jakiej jest posiadaniu, o kompletności dokumentacji 
oświadczył projektant, natomiast co w przypadku gdy wystąpi nieścisłość w jakimkolwiek dokumencie opisane zostało w 
pkt.14.5 SIWZ oraz umowie w §1 ust.2 pkt. 18). 
 
 
Pytanie nr 17:  Dotyczy: par. 1 ust. 2 pkt 6 Umowy 
Zapis Umowy stanowi: 
Zajęcie pasa drogowego 
Z dniem przejęcia placu budowy Wykonawca w ciągu 7 dni od jego przekazania rozpoczyna prace. Plac budowy objęty 
planem zagospodarowania zawiera odcinek drogi powiatowej wyłączonej z eksploatacji. Zamawiający zapisami umowy 
nakłada na Wykonawcę dokonania opłat za zajęcia pasa drogowego w tym . m.in. drogi powiatowej. Proszę o informację 
czy Zamawiający posiada zawarte z Powiatem Strzeleckim stosowne porozumienia na podstawie których Powiat Strzelecki 
nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego. Decyzja nr DP.6852.95.2017.RW taki obowiązek ceduje na Inwestora.  
Po dokonaniu szacunkowego wyliczenia przyjmując stawki 7 zł/1m2 zajęcia jezdni przez okres co najmniej 1 roku kwota 
należna Powiatowi to kwota sięgająca 2 mln. zł. Proszę o informację czy Wykonawca w ofercie ma ująć koszty związane z 
zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej. 
 
Odpowiedź nr 17:  Zamawiający nie zakłada wyłączenia z ruchu drogi powiatowej na cały okres realizacji umowy, ponad to 
nie stosuje się opłat za zajęcie pasa drogowego dla przebudowy drogi jedynie w przypadku wbudowania urządzeń obcych 
nie służących drodze. 
 
Pytanie nr 18:  Dotyczy: decyzji GDDKiA 
Decyzja GDDKiA nr O.OP.Z -3.4341.7.10.2017.2.ds z dn. 25.09.2017 nakłada na Zamawiającego obowiązek wykonania 
przejścia projektowanymi przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej  pod jednią drogi krajowej nr 40 metodą 
bezwykopową. Dokumentacja projektowa zakłada rozkop. Proszę o korektę dokumentacji w tym zakresie. 
 
Odpowiedź nr 18:  Należy zastosować się do wymagań wynikających z decyzji GDDKiA i przyjąć do wyceny metodę 
bezwykopową. 
 
Pytanie nr 19:  Proszę o potwierdzenie czy płyty granitowe należy poddać również szczotkowaniu oraz impregnacji, 
ponieważ ma to duży wpływ na cenę? 
 
Odpowiedź nr 19:  Tak, płyty granitowe mają być poddane szczotkowaniu po płomieniowaniu i impregnacji. 
 
Pytanie nr 20:  Czy kostka ma być cięta czy cięta o bokach łupanych?  

Odpowiedź nr 20:  Kostka granitowa jest łupana i cięta rozmieszczona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i 
powierzchniach określonych w PZT. 
 
Pytanie nr 21:  Jakie należy zastosować fugowanie do kostki oraz do płyt? 

Odpowiedź nr 21:  Mączka bazaltowa (nero) o frakcji 1-5mm. 
 
 
Biorąc pod uwagę, że zamawiający otrzymał dużą ilość pytań o wyjaśnienie zapisów SIWZ, zamieszcza na 
stronie internetowej ich treść  wraz z odpowiedziami tylko dla część z nich, pozostałą część zamieści 
niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi, zgodnie z art.38 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp. 
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W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie art. 38 ust 4 i 4a dotyczącymi zapisów SIWZ w pkt.3.7 
oraz §1 ust. 2 pkt. 19); § 12 ust 3 i 4 umowy, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie 
z art.12a ust 2 Zamawiający przedłuża także termin składania i otwarcia ofert na: 
- termin składania ofert:    05.10.2020 r. ,   godz. 9:00 
- termin otwarcia ofert:     05.10.2020 r. ,   godz. 10:00 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 
odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane 
Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej. 
 
           Zamawiający: 
 
                     Z up. Burmistrza 
                   Katarzyna Tomczyk 
                      Z-ca Burmistrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


