
POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30 
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;  

Znak sprawy: CUW.26.36.2020.MS Kędzierzyn-Koźle, 28-04-2020 r. 

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu  
 

Dotyczy postępowania na:  

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap 
prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu – utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 
miejsc parkingowych 

 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w innej kolorystyce niż grafit i granat? Kolory te są bardzo 
wrażliwe na promieniowanie UV i mogą z czasem ulegać odbarwieniu, nawet po zastosowaniu specjalnego kleju 
zwiększającego odporność. Najlepszą trawnością charakteryzują się nawierzchnie w odcieniach czerni, brązu, 
czerwieni, pomarańczy, żółci i niektórych zieleni. 
 
Odpowiedź 1  
Zamawiający informuje, że dopuszcza się zmianę koloru nawierzchni (kolorystykę należy uzgodnić  
z jednostką organizacyjną i projektantem). 
 
Pytanie 2 
Czy na terenie przeznaczonym pod siłownię znajdują się drzewa lub pnie do usunięcia? Czy pomiędzy strefami 
bezpiecznymi należy dosiać trawę? Jeśli tak proszę o podanie powierzchni zasiewu. 
 
Odpowiedź 2  
Na terenie przeznaczonym pod siłownię znajduje się jedno drzewo, które nie koliduje  
z planowaną siłownią, mogą znajdować się korzenie pod warstwą humusu zaleca się wizję lokalną 
terenu, powierzchnia trawy do zasiania około 320 m2  
 
Pytanie 3 
Czy ilość górki przeznaczonej do usunięcia tj. 240m3 wg przedmiaru dotyczy całej górki łącznie z częścią 
znajdującą się pod planowanym boiskiem?  Czy po likwidacji górki zamawiający przewiduje wykonanie innych 
zabiegów ziemnych jak np. plantowanie, czy będzie to raczej zakres prac dla kolejnego etapu dot. budowy boiska 
sportowego? 
 
Odpowiedź 3  
Zamawiający informuje, że prace ziemne należy wykonać zgodnie z załączonym na stronie 
internetowej przedmiarem. 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod 
uwagę powyższe odpowiedzi.  
Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej. 
komfort korzystania z elementów do ćwiczeń. 
 
Otrzymują: 

1. Kopia a/a – Monika Smarzoch    
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