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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:    Dotyczy: 3.7 SIWZ 
Zgodnie z treścią wskazanego zapisu „Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i 
wyposażenie były wysokiej jakości (...) urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku 
producentów”. Ze względu iż w/w zapis jest oceny co skutkuje rozbieżnościami interpretacyjnymi w tym zakresie, 
Wykonawca prosi o sprecyzowanie co należy rozumieć pod tymi pojęciami oraz o jednoznaczne wskazanie wymaganego 
poziomu jakości w odniesieniu do rozwiązań  technicznych, urządzeń, materiałów i wyposażenia, oraz wskazania 
producentów akceptowanych przez Zamawiającego. Brak jednoznacznego opisu w/w wymagań powoduje niemożność 
prawidłowej kalkulacji ceny oferty, a na etapie realizacji Umowy może prowadzić do arbitralnych ocen Zamawiającego w 
zakresie dopuszczania konkretnych materiałów. 
W przypadku braku sprecyzowania w/w wymagań wnosimy ich usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia i potwierdzenie, 
że Zamawiający akceptuje wszelkie technologie, materiały i urządzenia spełniające minimalne wymagania określone w 
dokumentacji projektowej.   
 
Odpowiedź nr 1:  Zamawiający podtrzymuje stanowisko z pkt.3.7 SIWZ, zastosowane materiały powinny charakteryzować 
się wysoką jakością określoną w dokumentacji projektowej . Tym samym wyjaśnia, iż akceptuje takie technologie i 
materiały, które będą spełniały minimalne wymagania dokumentacji projektowej. Wymagania w stosunku do materiałów, 
urządzeń etc.  w dokumentacji są precyzyjnie opisane, projektant założył wszystkie minimalne parametry jakie powinien 
brać pod uwagę do wyceny Wykonawca.   
 
Pytanie nr 2:   Dotyczy: 3.7 SIWZ  
Zamawiający dopuścił w przedmiotowym postępowaniu rozwiązania równoważne. Zgodnie z treścią Wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 12 maja 2017 r. KIO 789/17:  
„Dla zastosowania art. 29 ust. 3 p.z.p. nie jest wystarczające wskazanie urządzenia danego producenta z określeniem "lub 
równoważne", lecz należy dokładnie określić, co zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne. Niezbędne jest zatem 
wskazanie takich kryteriów równoważności, dzięki którym wykonawca i zamawiający w oparciu o metodę zerojedynkową 
będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez zamawiającego i w konsekwencji 
stwierdzić, czy nosi przymiot urządzenia równoważnego”. 
Proszę zatem o wskazanie zakresu i kryteriów równoważności 
 
Odpowiedź nr 2:  Parametry minimalne określone zostały w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt 
budowlany, STWiOR, przedmiar robót (w zakresie opisów robót, ewentualnego doprecyzowania opisów zawartych w 
projekcie, ponieważ jak zapisano w SIWZ przedmiar jest pomocniczy), które należy rozpatrywać łącznie. 
Parametry równoważne to spełniające minimalne parametry określone w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 3:   Dotyczy pkt 14.3 SIWZ  
Zamawiający dla przedmiotowego postępowania przewidział ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Jednocześnie opisał 
przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej jak również zaznaczył, że załączone do dokumentacji 
przedmiary maja charakter wyłącznie pomocniczy.  
Powyższe nie zmienia faktu, że Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, w tym 
spójność  dokumentów składających się na projekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września  
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2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz orzecznictwem KIO i sądów powszechnych, wynagrodzenie 
ryczałtowe odnosi się wyłącznie do opisanego przedmiotu zamówienia i nie może obejmować robót w nim 
nieprzewidzianych (dodatkowych). Prosimy zatem o wykreślenie zd. drugiego przedmiotowego pkt. 14.3 SIWZ i 
potwierdzenie, że Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za roboty niezbędne  do Wykonania przedmiotu 
umowy, a nie ujęte w dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedź nr 3:  W pkt. 14.3  SIWZ jest mowa o przedmiarach robót (które są elementem pomocniczym, mogą posłużyć 
do doprecyzowania opisu robót, Wykonawca może się nimi posiłkować w obliczeniu ceny oferty np. jeśli zawierają one 
bardziej szczegółowy opis tego co należy ująć w wycenie zgodnie z zapisami pkt 14.5 SIWZ i zapisami umowy §1 ust. 2 pkt. 
18) a nie robotach opisanych w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 4:  Dotyczy: par. 1 ust. 2 pkt 16 Umowy  
Zapis Umowy stanowi: 
„Niezależnie od powyższego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, 
które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia”. 
Powyższy zapis stanowi przejaw nienależytego opisu przedmiotu zamówienia i stanowi obciążenie Wykonawcy nadmiernym 
ryzykiem. To Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób precyzyjny, za pomocą dokumentacji 
projektowej, a Wykonawcy powinien być znany za-kres prac które ma wykonać w ramach zamówienia, czego nie można 
pozostawiać domysłom. Tym-czasem w/w zapis powoduje, że Wykonawcę może obciążać wykonanie niedookreślonego 
zakresu dodatkowych robót, którego obecnie w żaden sposób nie można określić a tym samym wycenić. W tych warunkach 
żądanie uwzględnienia i wyceny tego ryzyka w ofercie jest niezgodnie z ustawą Pzp.  
Cytowany zapis ze względu na swoją nieprecyzyjność stanowi naruszenie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
a dokładnie - naruszenie art. 29, który stanowi: 
„1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
2.  Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. 
 
Podkreślenia wymaga fakt, iż przerzucanie na Wykonawcę ryzyka co do konieczności skalkulowania ceny oferty mimo braku 
precyzyjnego wskazania zakresu prac koniecznych do wykonania, stanowi naruszenie przepisów Ustawy, a także wpływa 
niekorzystnie na konkurencję, zniechęcając tym samym Wykonawców do brania udziału w przetargu. Powyższe stanowisko 
potwierdzają wyroki KIO, w tym m.in.: 
Wyrok KIO z dnia 23 kwietnia 2014 – sygn. KIO 706/14: 
„1. Charakter opisu przedmiotu zamówienia powinien być stanowczy - wyznaczać jednoznacznie, co wykonawca ma 
zrealizować i w jaki sposób - przez to jaki jest zakres zobowiązania wykonawcy, którego się podejmuje składając wiążącą 
ofertę. 
2. Nadmierne ryzyko co do zakresu prac, które przyjdzie wykonawcy realizować w wyznaczonym czasie (…) zniechęca 
wykonawców do wzięcia udziału w tym postępowaniu, gdzie zakres rzeczowy nie został w sposób przewidywalny i 
jednoznacznie ustalony. Tego typu działania prowadzą więc wbrew wytycznym art. 29 ust. 2 p.z.p. do ograniczenia uczciwej 
konkurencji, przez co są niekorzystne dla realizacji celów publicznych, gdyż im mniejsza konkurencja, tym cena najniższej 
oferty może okazać się wyższa” (…) 
5. Regułą przy ustaleniu wynagrodzenia ryczałtowego są takie postanowienia SIWZ, które wskazują, że cena ryczałtowa za 
realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania zamówienia. Ryczałt odnosi się do zakresu 
prac ściśle opisanych w SIWZ i w umowie, a nie do prac, których SIWZ nie obejmuje, a zatem których umowa nie 
przewidywała. 
 
Cytowany wyrok jednoznacznie wskazuje, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje tylko te prace, które zostały dookreślone 
w SIWZ (i załącznikach), natomiast nie może obejmować zakresów nieprzewidzianych w dokumentacji. Konieczność 
doprecyzowywania przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania podkreślają także inne wyroki KIO: 
 
Wyrok z dnia 31.01.2017 R. – sygn. KIO 134/17 
„Wykonawca, który zainteresowany jest udziałem w danym zamówieniu publicznym, musi mieć pełną jasność w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia, w taki sposób, aby bez żadnych wątpliwości mógł ustalić jego szczegółowy zakres, która 
to wiedza ma następnie wpływ na dokonanie wyceny zamówienia. Istotnym jest również element związany z terminem 
realizacji prac czy czasem świadczenia usługi albowiem tylko jednoznaczne jego wskazanie daje podstawę do określenia 
ceny ofertowej oraz kalkulacją ryzyk związanych z realizacją tego przedmiotu zamówienia. Aby wykonawca posiadł pełnię 
wiedzy, zamawiający zobligowany jest do opisania wszystkich elementów związanych z realizacją zamówienia, które to 
elementy nie mogą być interpretowane przez wykonawców w sposób dowolny, który dodatkowo, na późniejszym etapie, 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą mogły być interpretowane przez zamawiającego ze stratą bądź 
pokrzywdzeniem wykonawcy” 
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Wyrok z dnia 20.01.2009 r. – sygn. KIO/UZP 1018/09 
Należy przyznać rację odwołującemu się, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie powinni 
być obciążeni koniecznością poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania oferty u podmiotów zewnętrznych.  
 
(...) podanie danych umożliwiających wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w siwz jest 
obowiązkiem zamawiającego ustalonym w art. 29 ust. 1 p.z.p. Zaniechanie podania niezbędnych danych którego dopuścił 
się zamawiający utrudnia uczciwą konkurencję w postępowaniu (...).  
 
Mając na uwadze przytoczone wyroki oraz podniesione argumenty wnoszę o usunięcie z treści zapisu fragmentu 
niezgodnego z Ustawą oraz nadanie mu następującego brzmienia: 
„Niezależnie od powyższego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności 
określone wprost w SIWZ, załącznikach oraz dokumentacji projektowej, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotowego zamówienia”. 
 
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy co do powołanego zapisu, który w żaden sposób nie stanowi 
o „robotach dodatkowych”, których nie można przewidzieć na tym etapie. 
Zapis stanowi o czynnościach, które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 
wynikają. Co więcej, dotyczą takich sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien 
przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru 
wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i 
doświadczenia zawodowego. 
 
Pytanie nr 5:  Dotyczy: par. 3 ust. 3 Umowa 
Zapis Umowy stanowi: 
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu 
znane”. 
 
Zaznaczony fragment zapisu Umowy wskazuje, że obowiązkiem Wykonawcy składającego oświadczenie jest odbycie wizji 
lokalnej. Wykonawca wnosi o usunięcie powyższego zapisu z treści specyfikacji. Zamawiający nie może przenosić na 
Wykonawcę obowiązku wynikającego z art. 29 ustawy PZP, który mówi o konieczności jednoznacznego, wyczerpującego, a 
także dokładnego opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wraz z uwzględnieniem okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający może co prawda zalecić dokonanie wizji lokalnej, jednakże nie może on 
przenosić na Wykonawcę obowiązku, a także ryzyka związanego ze zdobyciem dodatkowych informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty. Podobnie Zamawiający nie może  nakładać na  Wykonawcę obowiązku weryfikacji 
poprawności dokumentacji, gdyż sporządzenie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia jest wyłącznym obowiązkiem 
Zamawiającego. 
Zważając na powyższe wnoszę o zmianę  brzmienia cytowanego zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:  
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz że warunki robót są mu znane”. 
 
Odpowiedź nr 5:  Zapis §3 ust 3 brzmi: „Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia 
robót, oraz że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z 
tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp.” 
Wskazany zapis stanowi o odpowiedzialności Wykonawcy jeśli uszkodzi istniejącą infrastrukturę po mimo iż została 
wskazana w dokumentacji.  
Zapisy umowy należy czytać w całości i ze zrozumieniem, a nie nadinterpretować wybiórczo poszczególne fragmenty. 
 
Pytanie nr 6:  Dotyczy: par. 10 Umowy 
Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie kar umownych. Kary umowne zaproponowane przez Zamawiającego, biorąc pod 
uwagę wartość zamówienia, zdaniem Wykonawcy kary są nadmiernie rygorystyczne i wygórowane. Zamawiający 
przewidział bowiem liczne kary za „opóźnienie”, a zatem także za niedotrzymanie terminu z powodu okoliczności za które 
Wykonawca nie odpowiedzialności. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o złagodzenie w/w kar poprzez zmianę z 
kar „za opóźnienie” na kary „za zwłokę”. 
 
Odpowiedź nr 6:  Zamawiający podtrzymuje zapisy §10 umowy. Zapisy umowne nie powodują nadmiernych czy 
wygórowanych kar, Wykonawca nie będzie obarczony karami jeżeli np. nieterminowe wykonanie umowy byłoby wynikiem 
okoliczności leżących po stronie zamawiającego lub udowodni, że niedotrzymanie terminu nie wynikało z jego winy. 
O ile zasada swobody umów wymaga zgody obu stron, o tyle na gruncie zamówień publicznych – to zamawiający określa 
zasady, na których umowę chce zawrzeć (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp), zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami związanymi z 
celem zamówienia, które zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia 
zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej 
zbiorowości. 
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W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają  równi sobie przedsiębiorcy. 
 
Pytanie nr 7:  Dotyczy par. 10 ust 1 pkt 3  
Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie pod pojęciem „oddania w terminie określonym umową przedmiotu 
umowy”? W § 2 ust 1 pkt 2 Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 30.06.2022r. natomiast 
w § 10 ust 6 opisał, że Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu 
takiego zakończenia przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane. 
Natomiast zgodnie z § 10 ust 4 i 5 Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego i 
kompletnego wniosku zawierającego zawiadomienie o zakończeniu wszystkich robót i czynności związanych z realizacją 
niniejszej umowy (...) Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 21 dni od daty jego rozpoczęcia. 
Z uwagi na restrykcyjny charakter kar umownych prosimy o precyzyjne wskazanie jaki moment będzie uważany za 
terminowe oddanie przedmiotu umowy : wpis zakończenia robót do dziennika budowy czy zakończenie czynności odbioru, 
które może nastąpić nawet 35 dni po tym zdarzeniu ?  
Które z tych zdarzeń musi nastąpić w terminie do 30.06.2022r. aby Wykonawca nie popadł w opóźnienie ? 
 
Odpowiedź nr 7:  Na przedmiot umowy składa się nie tylko wykonanie robót budowlanych ale zgodnie z zapisami umowy 
Wykonawca ma także do wykonania inne czynności np. skompletowanie operatu powykonawczego czy wykonanie 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub 
pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów 
przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zgodnie z zapisem §2 ust. 1 pkt 3) należy 
wykonać w czasie: od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy tj. do dnia 30.06.2022. Wykonawca zobligowany jest 
do prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy. 
W §10 ust. 6 a także w § 10 ust. 4 i 5 nie ma zapisów, na który powołuje się wykonawca.   
 
Pytanie nr 8:  Dotyczy: pkt 3. 2. 1. SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia  w zakresie rozbiórki ( Tom I – projekt rozbiórki) zakłada rozbiórkę zbiorników na paliwa. 
Proszę o wskazanie ilości zbiorników przeznaczonych do demontażu i utylizacji. 
 
Odpowiedź nr 8:  Zgodnie z opisem projektu rozbiórki pkt.5.5: "Zbiorniki stalowe na paliwa ropopochodne z systemem 
dystrybucji- na terenie stacji zainstalowane są w gruncie zbiorniki stalowe wraz z systemem rurarzu układów załadunku, 
dystrybucji i pomiaru. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej oraz braku możliwości dokonania odkrywek należy 
przyjąć, iż znajdują się tam standardowe zbiorniki paliwowe o objętości V=10m3 każdy."- ZBIORNIKI WSKAZANO NA MAPIE 
W przypadku konieczności demontażu i utylizacji innej ilości lub innego rodzaju zbiorników wskazanych w dokumentacji 
Zamawiający kwalifikuje ten rodzaj robót jako roboty dodatkowe. 
 
Pytanie nr 9:  Dokumentacja projektowa Tom I nie zawiera sposobu wywozu i utylizacji gruntu skażonego.  Ze względu na 
przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe opierające się tylko na dokumentacji technicznej Tom I do VI prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji technicznej o zakres zawarty w przedmiarze robót lub uzupełnienie  pkt. 3.2  Zakres zamówienia obejmuje - 
przedmiar robót dla rozbiórki stacji paliw  oraz przedmiar robót dla utylizacji. 
 
Odpowiedź nr 9:  Zamawiający załączył przedmiar robót rozbiórki stacji paliw. Przypominamy, że zgodnie z zapisem pkt. 
14.5 SIWZ oraz zapisami umowy §1 ust.2 pkt. 18)- przypadku różnic pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym, 
przedmiarem a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, podstawą do określenia ceny jest 
dokument zawierający większy zakres robót lub opisany w sposób bardziej szczegółowy. Przedmiar obejmuje wszystkie 
roboty związane z rozbiórką na podstawie dostępnych informacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  
Sposób i zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych w tym transport nastąpi w sposób przewidziany w przepisach 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.), która została wskazana w części opisowej Projektu 
rozbiórki a także w §1 ust. 2 pkt. 8) umowy.  
 
Pytanie nr 10:  Dotyczy: pkt 3.7 d  SIWZ, STWIOR str 34-36 
Dokumentacja projektowa zakłada doprowadzenie do podlewania drzew i krzewów systemu nawadniającego . W związku 
z narzuconym przez Zamawiającego obowiązkiem pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów przez okres 5 lat oraz brakiem 
dojścia do przekazanych w dniu odbioru końcowego studni wodomierzowych i komory technicznej w których będą  
zainstalowane m.in. sterowanie i automatyka wnosimy o wykreślenie  z pielęgnacji podlewania  -  będzie  robił to automat 
niezależny od Wykonawcy. Pielęgnacją może być objęte  tylko nawożenie , cięcie i ochrona przed szkodnikami. 
 
Odpowiedź nr 10:  Zamawiający w odpowiedzi nr 13 poprawił omyłkę i przewidział 3 letni okres pielęgnacji nasadzeń. 
Dokumentacja zakłada system nawadniania jednak nie można wykluczyć, że system ten ulegnie awarii, w związku z tym 
Wykonawca będzie zobowiązany do pielęgnacji nasadzeń zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.   
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Pytanie nr 11:  Dotyczy: pkt 3.7 d  SIWZ 
Zapis SIWZ  stanowi: 
„Wszelkie uschnięte lub chore drzewa  i krzewy, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe” 
Koszt zakupu projektowanych drzew to kwota ok. 600 000,00  zł. Wykonawca nie może być obciążony kosztami 
wyschniętych drzew – sadzenie drzew odbędzie się pod nadzorem inwestorskim zgodnie z założeniami projektowymi. 
Wykonawca nie ma wpływu na ukorzenienie się  drzewa – jest to organizm żywy i niekoniecznie zabiegi pielęgnacyjne 
zapewnią jego skuteczny wzrost. Nie może brać odpowiedzialności za działania osób trzecich  i zwierząt, których działanie 
będzie niejednokrotnie prowadziło do zasychania roślin i drzew.  Wobec powyższego dla oszacowania kosztów pielęgnacji 
prosimy o podanie założonej przez Zamawiającego szacunkowej  ilości drzew i krzewów koniecznych do wymiany w 
przeciągu 5 lat dla oszacowania wartości oferty lub wykreślenie części zapisu pkt-u 3.7  cyt: „Wszelkie uschnięte lub chore 
drzewa i krzewy, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe”. 
 
Odpowiedź nr 11:  Zamawiający nie będzie obciążał obowiązkiem wymiany uschniętych lub chorych drzew na nowe w 
przypadku ich dewastacji przez osoby trzecie lub zwierzęta. Każdy producent daje gwarancję na swoje artykuły, opisuje na 
czym, polega gwarancja w przypadku zmawiania roślin wraz z posadzeniem a na czym w przypadku samego zakupu. 
Najczęściej już w pierwszym roku lub dwóch od posadzenia ujawniają się błędy podczas sadzenia lub uszkodzenia bryły 
korzeniowej podczas np. transportu lub skutki posadzenia zainfekowanych chorobami roślin, wtedy rośliny obumierają lub 
chorują i takie rośliny Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany będzie wymienić na nowe. Zamawiający 
zdecydował się na 3 letni okres pielęgnacji nasadzeń przez Wykonawcę aby nie dochodziło do sytuacji w której Wykonawca 
nie będzie chciał wykonać zobowiązań gwarancyjnych przerzucając winę za niewłaściwą pielęgnację na Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 12:  Dotyczy: pkt 3.2.  7  SIWZ 
Zamawiający zapisem 3.2.7 SIWZ  zakłada wykonanie instalacji nawodnienia dla projektowanej zieleni.  Tom IVb  nie zawiera 
opisu, rysunków w przedmiocie nawodnienia. Proszę o dołączenie dokumentacji w tym zakresie. Dokumentacja nie zawiera  
sterowania nawodnieniem. 
 
Odpowiedź nr 12:  Opis elementów nawadniania zawiera się w przedmiarze robót (opis pozycji podstawy nakładów) oraz 
na rysunku A-3a- rysunek został omyłkowo dołączony do Tomu IVa. 
 
Pytanie nr 13:  Dotyczy: par. 6 ust. 2 Umowy 
W kwestii rozliczenia Stron za niewykonaną część zamówienia Zamawiający przewidział, że wyliczenie potrącenia 
wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że 
w podobnych sytuacjach Zamawiający często szacują wartość niewykonanych robót na podstawie katalogów SECOCENBYD, 
często z rażącym pokrzywdzeniem Wykonawcy. Działanie takie nie znajduje żadnego uzasadnienia w sytuacji w której 
Zamawiający dysponują kosztorysem Wykonawcy, zgodnie z którym można dokładnie określić wartość niewykonanych 
robót w przypadku konkretnego zamówienia.    
Wykonawca wnosi  o potwierdzenie, że wysokość potrącenia zostanie ustalona przez Strony na podstawie cen określonych 
przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, którego przedłożenia w formie uproszczonej Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź nr 13:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 14:  Dotyczy: par. 15 ust. 1 pkt 1  Umowy 
Mając na względzie prawidłowość opisu zamówienia, zamawiający winien w pełni realizować udzielone zamówienie, a w 
przypadku gdy dopuszcza ograniczenie zakresu zamówienia w stosunku do opisanego w dokumentach przetargowych , 
zgodnie z utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa winien określić ewentualny zakres zamówienia, który może ulec 
zmniejszeniu, gdyż Wykonawca sporządzają ofertę musi mieć pewność co do minimalnego zakresu który wykona. Jest to 
kwestia b. istotna dla Wykonawcy, który z odpowiednim wyprzedzeniem musi zaopatrzyć się w materiały  niezbędne do 
terminowej realizacji robót.  
Mając powyższe na względzie wnosimy o: 
-  określenie zakresu procentowego, w jakim Zamawiający może ograniczyć zakres Umowy, 
- potwierdzenie, że w przypadku gdy inicjatywa ograniczenia robót lub zmiany materiałów będzie leżała po stronie 
Zamawiającego, do dokonania takiego ograniczenia jest niezbędne zawarcie aneksu do umowy, a jednostronne 
ograniczenie zakresu przez Zamawiającego jest niedopuszczalne  
- potwierdzenie, że wysokość zmiany wynagrodzenia w przypadku  zmniejszonego lub zwiększonego zakresu robót lub 
wykonania robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie cen określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, 
którego przedłożenia w formie uproszczonej Zamawiający wymaga od Wykonawcy.     
 
Odpowiedź nr 14:  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w powyższym zakresie. Zamawiający jednoznacznie wskazał 
okoliczności w jakich może dojść do zmiany zakresu umowy zarówno jeśli chodzi o roboty dodatkowe jak i o zakres, którego 
wykonawca nie wykona zgodnie z zawartą umową. 
 



 

str. 6 

 

 
 
Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego, w przypadku niewykonania przez przyjmującego zlecenie 
wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu 
obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru tego wynagrodzenia. 
Tym samym, w przypadku niewykonania przez przyjmującego zlecenie (wykonawcę) wszystkich robót, za które w umowie 
określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 
niewykonanej części.  
Możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego wystąpi również w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy 
w części lub jej rozwiązania z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem całości robót. 
 
Pytanie nr 15:  Proszę o informację dotyczącą kostki granitowej ciętej - czy Zamawiający przewiduje kostkę ciętą o bokach 
ciętych, czy kostkę ciętą o bokach surowo łupanych? 
 
Odpowiedź nr 15:  Zamawiający przewiduje kostkę ciętą o bokach ciętych, dla równego ułożenia nawierzchni (zgodność 
fug) 
 
Pytanie nr 16:  Proszę o wskazanie czy kostkę należy fugować maczka bazaltową (o bokach ciętych też - zaznaczam, że 
mączka bazaltowa nie będzie trzymać kostki o bokach ciętych- brak klinowania się nawierzchni)), czy zaprawą cementową- 
zalewaną - jak zostało to wskazane w projekcie?  Jednocześnie wskazujemy, że kruszywo- mączka bazaltowa na fugę będzie 
spełniała swoje zadanie w przypadku kostki granitowej ciętej o bokach surowo łupanych. 
 
Odpowiedź nr 16:  Proponowana technologia fugowania kostki granitowej: 
- Ułożenie kostki na podłożu 
- Kostkę o bokach łupanych zasypujemy zasypką cementową, 
- Kostkę o bokach ciętych też zasypujemy, ale zaprawą cementową suchą, do wysokości minimum 2/3 wysokości kostki. 
- Następnie "mgiełką wodną z węża" zalewamy kostkę o bokach ciętych tak, by zaprawa między nią stężała. 
- Później zasypujemy kostkę zasypką tak jak dla kostki o bokach łupanych. 
 
Pytanie nr 17:  Jednocześnie, nawiązując do Państwa odpowiedzi z dnia 28.09.2020 r., zwracam uwagę. że nawierzchnie 
szczotkowane będą nawierzchniami śliskimi ( nie nadającymi się do użytkowania podczas mrozu, deszczu, śniegu- będą 
śliskimi nawierzchniami). 
Wobec powyższego ponawiam pytanie dotyczące nawierzchni z płyt granitowych, czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie 
nawierzchni z płyt płomieniowanych i szczotkowanych? 
 
Odpowiedź nr 17:  Proszę przyjąć tyko płomieniowanie i impregnacje. Projektant omyłkowo dopisał szczotkowanie. 
 
Pytanie nr 18:  proszę o ustosunkowanie się do ilości słupków stałych i chowanych, tj. w przedmiarze jest 25 szt. słupków 
stałych i 41 słupków ruchomych, zaś w projekcie i opisie jest 64 słupków stałych oraz 10 słupków ruchomych. 
 
Odpowiedź nr 18:  Z uwagi na projekt docelowej organizacji ruchu do wyceny proszę przyjąć 42 szt. słupków stałych i 37 
słupków ruchomych zgodnie z projektem drogowym TOM V. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


