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Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności 
biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” 
Etap II  - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM 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)-  zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść zapytań, które wpłynęły 
do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej. 
 
 
Pytanie nr 1: Dotyczy: cześć 3.3 SIWZ oraz par. 1 ust. 3 IPU 
Zgodnie z treścią w/w zapisów Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 
„ Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 
dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: 
oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, wyniki badań i sprawdzeń- w il. I egz. w wersji papierowej, pomiar 
geodezyjny powykonawczy -mapa 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, itp.- w ił. 3 egz. w wersji 
papierowej oraz 1 egz. całego operatu powykonawczego w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym ” 
W ocenie Wykonawcy ww. zapis w istotny sposób może utrudniać wykonawcy terminową realizację zamówienia. 
Uzasadniając powyższe wskazuję, iż okres realizacji powykonawczych pomiarów geodezyjnych, o których mowa 
powyżej jest bardzo długotrwały i w konsekwencji może trwać nawet do 8 tygodni. Zważając zatem na:   
- długotrwałość procesu inwentaryzacyjnego (do 8 tygodni), 
- fakt, iż zgodnie z treścią umowy dostarczenie dokumentacji geodezyjnej stanowi obowiązek, który należy 
zrealizować na co najmniej 3 dni przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego, 
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów dokumentacji przetargowej w tym zakresie. Podkreślenia wymaga 
fakt, iż obecna konstrukcja zapisów pozostaje bardzo krzywdząca dla Wykonawcy. Warunkowanie odbioru 
końcowego od realizacji w/w obowiązku w istotny sposób może utrudniać wykonawcy terminową realizację 
zamówienia. Należy bowiem wskazać, iż czas realizacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dużej 
mierze zależy od tego, w jakim czasie uda się uzyskać mapę geodezyjną z urzędu, a zatem od okoliczności 
całkowicie niezależnych od wykonawcy. 
Obecne brzmienie specyfikacji wskazuje, iż zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może nastąpić dopiero 
po przygotowaniu oraz przekazania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej. Powyższe oznacza, że 
Wykonawca będzie mógł zgłosić zakończenie robót dopiero po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji 
geodezyjnej, zawierającej wyniki powykonawczych pomiarów geodezyjnych. Jak już wcześniej wspomniano 
proces ten może okazać się bardzo długotrwały, co może spowodować, iż z przyczyn całkowicie niezależnych od 
wykonawcy, znacznie przedłuży się termin realizację przedmiotowego zamówienia. Taki obrót spraw spowoduje, 
że wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury końcowej mimo faktycznego zrealizowania podstawowego 
zakresu prac. Powyższe może w znaczący sposób wpłynąć na płynność finansową wykonawcy, a co gorsza — 
doprowadzić do obciążenia wysokimi karami umownymi. 
Mając na uwadze wszystkie opisane wyżej okoliczności, Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dokumentacji 
przetargowej poprzez: 
- wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 8 tygodni (56 dni), lub 
- uznanie, iż do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wystarczające będzie potwierdzenie zlecenia 
wykonania powykonawczych pomiarów geodezyjnych (a nie jej faktyczne wykonanie i dostarczenie 



 
dokumentacji w tym zakresie Zamawiającemu), z zastrzeżeniem, iż wykonawca będzie zobowiązany do jej 
dostarczenia zamawiającemu w określonym terminie, przy czym termin na realizację tego obowiązku nie 
może być krótszy niż 8 tygodni. 
 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, Wykonawca posiada błędne 
informacje w zakresie oczekiwania na powykonawczy pomiar geodezyjny wraz 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. Okres ten w zależności od sprawy wynosi od 7 do 10 dni roboczych. 
 
 

Pytanie nr 2: Dotyczy: cześć 3.4 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. Dopuszcza się stosowanie materiałów i technologii  równoważnej  pod warunkiem spełnienia 
tego samego lub lepszego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w 
projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Pod pojęciem równoważności rozumieć  
należy, iż zagwarantują one realizację  zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę  i opisem 
przedmiotu zamówienia oraz zapewnią  uzyskanie parametrów technicznych takich samych  lub lepszych od 
założonych w ww. dokumentach. 
 
 
Pytanie nr 3: Dotyczy: par. 1 ust. 2 IPU. Zapis umowy stanowi: 

„Wykop i wywóz odpadów komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Stawowej w północno-wschodniej stawu —
1883m3/2824 t.” 
W ocenie wykonawcy odpady, które będą wykopywane i wywożone, a zlokalizowane są przy ul. Stawowej, nie 
będą wytworzone przez wykonawcę w trakcie wykonywanych robót. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 34 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określony w treści umowy „wykop” należy zaklasyfikować, jako 
„zbieranie odpadów” tzn. gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym 
wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące 
zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b. w/w 
ustawy, co zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach niesie konieczność posiadania 
zezwolenia na zbieranie odpadów. 
Mając na uwadze w/w wątpliwości Wykonawca wnosi o skonkretyzowanie, czy w celu wykonania umowy, 
wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów. 
 
Odpowiedź nr 3:  
Wykonawca może , ale nie musi posiadać wymaganych prawem zezwoleń na zbieranie odpadów.  
Wykonawca musi posiadać pozwolenie na transport odpadów. W przypadku braku stosownych dokumentów, 
prace w tym zakresie należy zlecić firmie, która specjalizuje się w tego typu usługach. 
 
 
Pytanie nr 4: Dotyczy: par. 1 ust. 5 pkt. 5 IPU 
Zapis umowy stanowi: 
„Zebrania odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazania ich do odzysku, 
unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady -w tym również wszelkiego rodzaju 



 
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. -
należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub 
przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wszelkie materiały pochodzące z odzysku, a nie będące Wykonawcę obciążają wszelkie działania 
i obowiązki związane z ich usunięciem. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż 
termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy 
posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.” 
Mając na uwadze w/w pogrubiony zapis umowny, Wykonawca wnosi o jego wytłumaczenie lub sprostowanie. 
 
Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że wskazany przez pogrubienie prawidłowy zapis brzmi: 
„Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem i z 
prawidłowym gospodarowaniem nimi.” 
 
W związku z tym § 1 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„Zebrania odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazania ich do odzysku, 
unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju 
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - 
należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub 
przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, 
przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na 
okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  
zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie 
przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.” 
 
 
Pytanie nr 5: Dotyczy: par. 7 ust. 3 IPU 
Zapis Umowy stanowi: 
„Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego i nie wyczerpują zakresu 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania 
przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ”  
Powyższy zapis stanowi przejaw nienależytego opisu przedmiotu zamówienia i stanowi obciążenie Wykonawcy 
nadmiernym ryzykiem. To Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób precyzyjny. 
Tymczasem w/w zapis powoduje, że Wykonawcę może obciążać wykonanie niedookreślonego zakresu 
obowiązków, 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 obowiązków oraz zakresu prac koniecznych do wykonania i związanych z 
nimi kosztami, 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 sq niekorzystne dla realizacji celów 
publicznych, gdyż im mniejsza  konkurencja, tym cena najniższej oferty może okazać się wyższa” ( )  



 
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 ”  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 upodmiotów zewnętrznych. (...) 
podanie danych umożliwiających wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w siwz jest 
obowiązkiem zamawiającego ustalonym w art. 29 ust. I p.z.p. Zaniechanie podania niezbędnych danych którego 
dopuścił się zamawiający utrudnia uczciwą konkurencję w postępowaniu (...) ”  
Mając na uwadze przytoczone wyroki oraz podniesione argumenty Wykonawca wnosi o usunięcie z treści 
umowy zapisu niezgodnego z Ustawą. 
 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy co do powołanego zapisu, który w żaden sposób 
nie narusza ustawy Pzp. 
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 czy umowa ich nie 
przewidują. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych 
czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. 
 
 
Pytanie nr 6: Dotyczy: par. 9 ust. 1 IPU 
Zapis umowy stanowi: 
„Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez inspektora nadzoru protokoły 
odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, za wykonanie poszczególnych etapów robót (odpowiednio: 
częściowy i końcowy), stwierdzające bezusterkowe ich wykonanie” 
Mając na uwadze fakt, iż obecność wad nieistotnych nie może warunkować dokonania odbioru, Wykonawca 
wnosi o zmianę powyższego zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez inspektora nadzoru protokoły 
odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, za wykonanie poszczególnych etapów robót (odpowiednio: 
częściowy i końcowy), stwierdzające wykonanie bez wad istotnych” 
 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający koryguje zapis §9 ust.1 IPU 
Prawidłowy zapis otrzymuje brzmienie: 
„Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez inspektora nadzoru protokoły 
odbioru wraz z tabelą elementów rozliczeniowych, za wykonanie poszczególnych etapów robót (odpowiednio: 
częściowy i końcowy).”  
 
 
Pytanie nr 7: Dotyczy: par. 10 ust. 1 IPU 
Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie kar umownych. Zdaniem Wykonawcy kary umowne zaproponowane 
przez Zamawiającego są wygórowane, gdyż dotyczą opóźnienia, a zatem także tych sytuacji, w której na 
nieterminowość wykonania robót Wykonawca nie ma żadnego wpływu. 
W związku z powyższym, wnosimy zamianę kar za „opóźnienie” na kary za „zwlokę”. 
 
Odpowiedź nr 7: 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. 
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 8: Dotyczy: par. 12 ust. 3 IPU 
Zapis Umowy stanowi: „Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 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 S 10 ust. 
1 pkt 4 i 5.”. 
Wykonawca wyraża przekonanie, iż termin na przystąpienie do usuwania stwierdzonych wad jest 
zdecydowanie za krótki. Wobec powyższego wykonawca wnosi o jego wydłużenie do 96 godzin od dokonania 
oględzin lub otrzymania powiadomienia. 
 
Mając na uwadze powyższe wątpliwości Wykonawcy co do zapisów SIWZ, prosimy o pilne udzielenie 
odpowiedzi na zadane pytania oraz rozważanie potrzeby przedłużenia terminu na składanie ofert. 
 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów IPU w powyższym zakresie.  
 
 
Pytanie nr 9: W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym, szkicem oraz przedmiarem, 
prosimy o podanie poszczególnych warstw kruszyw oraz ich grubości na drodze wraz z placem manewrowym 
oraz na ścieżce wokół stawu. 
 
Odpowiedź nr 9: Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie j.n: 
Droga wraz placem manewrowym 
Rysunek nr 13 
Opis strona 22 
Przedmiar pozycja 3.3 – 3.6   
Konstrukcja nawierzchni.  

o miał kamienny granulacji 0-4mm gr.3-5cm wg PN-EN 13242+A1:2010  
o nawierzchnia z kruszywa bazaltowego lub granitowego łamanego 0/31,5 gr.10 cm wg PN-EN 13242 + 

A1:2010stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Wnoś=80% zagęszczona do Is=1,00   
o podbudowa dolna z kruszywa bazaltowego lub granitowego ,łamanego  0/63 gr.20 cm wg PN-EN 13242+ 

A1:2010 , stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997  do Wnoś=80% zagęszczona do Is=1,00   
o warstwa odcinająca z piasku  gr. 10cm. zagęszczona do Is=1,00 
o wymiana całej warstwy istniejących  gruntów nasypowych na grunt sypki przepuszczalny o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5 i CBR 20% (serii piaszczysto - żwirowej) o głębokości od poziomu gruntu 
rodzimego , zagęszczony do Is=1,00 (E2=120MPa) - podłoże G1. Wymiana na głębokość do poziomu 
występowania gruntów rodzimych . W przypadku nieosiągnięcia gruntów rodzimych wykop pod nasyp 
zabezpieczyć geowłókniną separacyjną o parametrach : wytrzymałość na rozciąganie 9,5-12 kN/m , masa 
powierzchniowa w granicach 130 - 150 g/m2 . 

Warstwę odcinającą uwzględniono w nasypie z gruntu piaszczystego realizowanego po usunięciu odpadów.  
 
Ścieżka wokół stawu 
Rysunek nr 7.1 – 7.3 
Opis strona 22 - 23 
Przedmiar pozycja 3.7 – 3.11   
Konstrukcja nawierzchni.  

o miał kamienny granitowy kolor jasno żółty granulacji 0-4mm gr.8,0cm wg PN-EN 13242+A1:2010  
o podbudowa zasadnicza z kruszywa bazaltowego lub granitowego  łamanego  0/31,5 gr.20 cm  



 
wg PN-EN 13242+ A1:2010 , stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997  do Wnoś=80% zagęszczona do 
Is=1,00   

o warstwa odcinająca z piasku  gr. 10cm. zagęszczona do Is=1,00 
o wymiana całej warstwy istniejących gruntów nasypowych na grunt sypki przepuszczalny o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5 i CBR 20% (serii piaszczysto - żwirowej) o głębokości od poziomu gruntu 
rodzimego , zagęszczony do Is=1,00 (E2=120MPa) - podłoże G1. Wymiana na głębokość do poziomu 
występowania gruntów rodzimych .  

W przedmiarze uwzględniono warstwę odcinającą z uwagi na odcinkowy nasyp z gruntu piaszczystego.  
 
Pytanie nr 10: Prosimy o określenie ilości budek  dla ptaków, dla poszczególnych gatunków. 
 
Odpowiedź nr 9: Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie j.n: 
- Budki dla kaczek i łabędzi – 3 szt 
- Budki lęgowe dla sikorek i wróbli – 6szt 
- Budki lęgowe dla szpaków i dzięciołów  – 4szt 
- Budki lęgowe dla rudzików i pliszek  – 2szt 
 
 
Pytanie nr 11: Wykonawca informuje, iż na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskał informację, iż wywóz 
odpadów komunalnych znajdujących się na terenie inwestycji to koszt w wysokości 445 zł/tonę. Zważając na 
fakt, iż ilość określona przez Zamawiającego w specyfikacji wynosi 2824,5 t, to należy stwierdzić, iż same koszty 
wywozu tych odpadów to koszt w wysokości 1 256 902,50 zł Wykonawca wnosi więc o potwierdzenie, czy 
Zamawiający zdaje sobie sprawę z wysokości kosztów jakie generuje obowiązek wywiezienia odpadów oraz o 
jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku większej ilości odpadów niż założył w dokumentacji 
przetargowej, koszty związane z wywozem nadprogramowej ilości, zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe 
 
Odpowiedź nr 11: Zgodnie z §15 IPU Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy m.in. w przypadku: 
1)  zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany 
wysokości wynagrodzenia; 
2)   wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 
3)   zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie. 
Prosimy o zapoznanie się z tymi zapisami. 
 
 
Pytanie nr 12: Staw będący miejscem inwestycji jest stawem powojennym. Powyższe oznacza, iż oprócz 
odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego, w zbiorniku mogą znajdować się także odpady 
szkodliwe, których wywóz wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami, niż wywóz odpadów komunalnych . Wobec 
powyższego Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, iż w przypadku obecności innych odpadów, 
niż te wskazane w dokumentacji przetargowej, koszty związane z ich wywozem zostaną rozliczone jako roboty 
dodatkowe. 
 
Odpowiedź nr 12: Odpowiedzi udzielono powyżej (patrz odp. nr 11) 
 
 
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 


