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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i 

wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji 
osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu 

realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy  

w Kędzierzynie-Koźlu” 

 
W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Na Planie Zagospodarowania Terenu wrysowano ściany oporowe w okolicy budynku nr 5. W przedmiarze,  
jak i opisie technicznym brak wzmianki na ten temat. 
Proszę o odpowiedź czy zabudowa tych ścianek wchodzi w zakres zadania? 
 
Odpowiedź 1   
Tak. Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć zabudowę ściany oporowej wg. projektu 
zagospodarowania terenu i w legendzie. 
 
Pytanie 2 
Ze względu na niezgodności pomiędzy przedmiarem i PZT proszę o wyspecyfikowanie ilości i rodzajów ławek jakie 
mają być zabudowane na zadaniu. 
 
Odpowiedź 2  
Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć ławki z oparciem - 10 sztuk, ławki bez oparcia - 2 
sztuki, wg. rysunku "detal ławki". W terenie występują także ławki terenowe (betonowe, trwale 
związane z gruntem) między budynkiem 1 i 6 wg. projektu zagospodarowania terenu i rys. "ławki 
terenowe". 
 
 
Pytanie 3 
Wg. przedmiaru robót Zamawiający przewiduje wykonanie 15 mb bieżących ogrodzenia o wysokości 1,5 m, 
natomiast z PZT wynika, że do wykonania jest dużo więcej. 
Proszę o podanie właściwej ilości ogrodzenia oraz parametrów technicznych (bądź karty technicznej) dla paneli 
ogrodzeniowych 
 
Odpowiedź 3   
Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć wycenę ogrodzenia wys. 2m wg. projektu 
zagospodarowania terenu (dł. 49m z bramą). Ogrodzenie z siatki panelowej (typowej) koloru 
zielonego z betonową podmurówką. Detal bramy i ogrodzenia wg. rys. "detal bramy". 
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Pytanie 4 
W związku z nieścisłościami pomiędzy przedmiarem i PZT w zakresie zieleni (np. w przedmiarze jest 12 drzew,  
a na PZT – 4), proszę o wyspecyfikowanie jakie ilości i o jakich parametrach mają być nasadzenia? 
 
Odpowiedź 4  
Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć wycenę nasadzenia drzew w ilości wg. projektu 
zagospodarowania terenu tj. 4 sztuki. W legendzie na projekcie zagospodarowania terenu podano 
minimalne wymagania do drzew. 
 
 
Pytanie 5 
Proszę o dodanie do materiałów przetargowych wzoru umowy bądź istotnych postanowień umowy, jaka będzie 
zawarta z przyszłym wykonawcą. 
 
Odpowiedź 5  
Zamawiający informuje, że Istotne Postanowienia Umowy znajdują się w punkcie 17 SIWZ. 
 
 
Pytanie 6 
Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej przedmiaru robót o rozszerzeniu PRD. 
 
Odpowiedź 6  
Zamawiający informuje, że posiada przedmiary tylko w rozszerzeniu „pdf”, które zostały 
umieszczone na stronie internetowej. 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.  
Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane  
do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie 
internetowej. 
 

 

Beata Malajka /-/  

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Kędzierzynie-Koźlu  
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