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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

W związku z nadesłaniem do Zamawiającego dużej ilości zapytań dotyczących wyjaśnienia 

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagających dogłębnej analizy oraz 

szczegółowych konsultacji z projektantem oraz kosztorysantem (w konsekwencji mających 

wpływ na zapisy SIWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, pn: 

„Zagospodarowanie centrum wsi Zdziłowice”, poniżej zamieszczamy listę pytań i 

odpowiedzi o następującej treści.: 

1. uzupełnienie dokumentacji przetargowej  o projekt: - zieleni, - altany. 

2. Prosimy o uszczegółowienie z jakiego rodzaju kostki mają być wykonane nawierzchnie 

(kolor, rodzaj). 

3. Prosimy o udostępnienie przedmiar robót w programie Norma lub Zuzia. 

4. Prosimy  o wyjaśnienie czy cena jest ceną ryczałtową- wg SIWZ czy rozliczenie będzie 

na podstawie kosztorysu ofertowego wg. projektu umowy. 

Odp. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego. 

5. Brak przedmiaru i projektu na wykonanie oświetlenia terenu, w SIWZ w zakresie jest 

uwzględnione, prosimy o wyjaśnienie. 

Czekamy na przesyłkę od projektanta. 

6. Jednym z przedmiotów zamówienia jest wykonanie chodników z kostki brukowej. 

Przedmiar podaje jedynie zestawienie ilościowe materiałów z podziałem na kostkę szarą i 

kolorową, nie wskazując na rodzaj kostki brukowej ani na konkretne kolory i ich 

ilościowe zestawienie. Czy Zamawiający posiada dokładne dane dotyczące materiałów 

(wraz z parametrami) potrzebnych do zrealizowania tego zadania? 

Odp. Kostka typu Nostalit, wg. nowo opublikowanych rysunków. 

7. Według przedmiaru elementami architektonicznymi są nasadzenia. Przedmiar mówi 

jedynie o 7 szt. drzew liściastych 50 szt. krzewów żywopłotowych oraz 3080 szt. roślin 

na rabaty kwietnikowe, nie podając gatunków oraz ich parametrów. Projekt natomiast nie 

uwzględnia miejsc nasadzeń żywopłotowych oraz rozstawy sadzenia roślin 

żywopłotowych jak również kwietnikowych. Nie ma również danych dotyczących 

sposobu zabezpieczenia roślin, tj. ściółkowania, opalikowania. Czy Zamawiający 



 

przewiduje aplikowanie drzew i ściółkowanie krzewów oraz rabat ( jak tak to czy 

ściółkowanie dotyczyć ma tylko krzewów czy również mis drzew, oraz czy przy użyciu 

kory sosnowej czy też maty szkółkarskiej) ? Prosimy o podanie dokładnego doboru 

gatunkowego wraz z uwzględnionymi parametrami roślin oraz z podaniem informacji na 

temat zaprawiania dołów oraz rozstawów sadzenia. Prosimy o opublikowanie projektu 

nasadzeń zawierającego dokładne miejsce nasadzeń oraz wymiary. 

Odp. Drzewa: 

Wierzba biała, płacząca Tristis - wys. 150-180cm odm.  Salix alba – 3 szt. 

Klon czerwony - Acer rubrum wys.80-100cm odm. Acer rubrum - 4 szt 

 

Zamiast rabat kwiatowych wprowadzono krzewy: Irga płożąca Cotoneaster 

horizontalis 

Żywopłot- jak w dołączonych rysunkach. 

Przewiduje się palikowanie drzew- należy je wkalkulować w cenę. 

Przewiduje się ściółkowanie drzew, krzewów i rabat korą sosnową- należy 

wkalkulować je w cenę. 

 

Zmieniono przedmiar. 

W poz. nr „52” KNNR 11/710/1, Sadzenie krzewów żywopłotowych, bez zaprawy 

dołów, w rowach szerokości do 45·cm, w gruncie kategorii I-II Przedmiar: 296 szt 

 

W poz. nr „53” KNNR 11/710/1, Sadzenie krzewów żywopłotowych, bez zaprawy 

dołów, w rowach szerokości do 45·cm, w gruncie kategorii I-II Analogia: Rabaty 

kwiatowe. Przedmiar „0”. 

  

8. Pozycja 17 przedmiaru dotycząca rozdziału Kwietniki i otoczaki mówi o : 'warstwie 

odsączającej, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm na powierzchni 161,9 m² ' - co Zamawiający rozumie pod tą 

pozycją, w odniesieniu do rozdziału 'Kwietniki i otoczaki'? 

Odp. Pozycja 17 zawiera podbudowę pod otoczaki. 

9. Pozycja 18 przedmiaru dotyczy dostawy i ułożenia otoczaków w ilości 36, 43 t. Co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem otoczak- czy ma to być otoczak granitowy, kamień 

polny czy inny i w jakiej frakcji? 

Odp. Otoczaki polne śr. ok. 10-15 cm. 

10. Działy 1.3 , 1.4 , 1.6 dotyczą poszczególnych rodzajów nawierzchni użytych w projekcie. 

Pozycje w obrębie wyżej wymienionych podrozdziałów nie obejmują wykonania obrzeży 

nawierzchni. Roboty związane z ustawianiem obrzeży figurują w podrozdziale 1.2, 

zawierając trzy rodzaje obrzeżny betonowych. Czy obrzeża te dotyczą nawierzchni wyżej 

wspomnianych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie, które obrzeża dotyczą jakiego rodzaju 

nawierzchni. 

Odp. Dział 1.2 zawiera roboty związane z ustawianiem krawężników betonowych 

15x30 cm – przy drodze i miejscach postojowych, ustawianiem dwóch rodzajów 

obrzeży betonowych 8x25 cm i 6x20 cm. Obrzeża 6x25 cm przeznaczone są na 

obramowania wąskich alejek i otoczaków, reszta to obrzeża 8x25 cm, jak 

zaznaczono na planie zagospodarowania terenu. 

11. Działy 2.3 dotyczy nawierzchni z kostki brukowej, bez uwzględnienia obrzeży. Roboty 

związane z ustawianiem obrzeży figurują w podrozdziale 2.2, zawierając trzy różne 

rodzaje obrzeżny betonowych. Czy obrzeża te dotyczą nawierzchni w podrozdziale 2.3? 

Jeśli tak to prosimy o opublikowanie dokładnego projektu drogowego 



 

uszczegóławiającego rodzaje nawierzchni i przypisane im obrzeża wraz z rysunkami 

wykonawczymi. 

Odp. Dział 1.2 zawiera roboty związane z ustawianiem krawężników betonowych 

15x30 cm – przy drodze i miejscach postojowych, ustawianiem dwóch rodzajów 

obrzeży betonowych 8x25 cm i 6x20 cm. Obrzeża 6x25 cm przeznaczone są na 

obramowania wąskich alejek i otoczaków, reszta to obrzeża 8x25 cm. Miejsca 

wbudowania zaznaczono na planie zagospodarowania terenu odrębnymi kolorami. 

12. Dołączony do dokumentacji projektowej plan sytuacyjny nie jest wystarczająco dokładny 

do sporządzenia oferty. Prosimy o naniesienie dokładnych wymiarów w celu 

prawidłowego wyznaczenia kwietników oraz placów i chodników projektowanych w 

terenie. Prosimy o wyjaśnienie elementów projektu nie uwzględnionych w legendzie: – 

kwadraty regularnie zaznaczone na nawierzchni – kratownica umieszczona na projekcie 

w obszarze zieleni, w kierunku północnym od altany. 

Odp. Opublikowano dodatkowe rysunki. 

Regularne kwadraty to wstawki z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 cm 

(zwiększono grubość płyt). 

Należy dołożyć pozycję kosztorysową nr „64” KNR 231/502/4 Chodniki z płyt 

betonowych, 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową Analogia: Wstawki z płyt betonowych chodnikowych. 

Kratownica to umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi. Przedmiar 

10,50 m2 

13. Dział nr 6 przedmiaru robót dotyczący altany nie wyczerpuje zakresu prac związanych z 

jej montażem, nie zawiera sprecyzowanych materiałów potrzebnych do jej budowy, nie 

uściśla dokładnych wymiarów i wysokości budowli. Czy Zamawiający przewiduje 

oświetlenie Altany? Prosimy o opublikowanie projektu altany wraz ze szczegółowymi 

rysunkami wykonawczymi oraz szczegółowym spisem materiałów i ich parametrów. 

Odp. Opublikowano projekt altany. 

Zmodyfikowano technologię wykonania altany, zrezygnowano ze słupów 

żelbetowych, tym samym zmieniono przedmiar robót: 

 

a) Poz. nr „55”  KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 

0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami Przedmiar 1,02 m
3
 

 

b) Poz. nr „56” Należy zmienić podstawę na KNR 202/407/6 Słupy o długości 

ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 Przedmiar 1,14 m
3
 

 

c) Poz. nr „57” KNR 202/401/1 Więźby dachowe o układzie jętkowym z 

tarcicy nasyconej, pod płyty azbestowo-cementowe, więźba o rozpiętości 7.5·m   

Przedmiar 41,34 m
3
 

d) Poz. nr „58” Należy zmienić podstawę na KNR 202/410/3 Ołacenie połaci 

dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm Analogia : Łaty 4x5 cm w 

rozstawie co 19 cm. Przedmiar 32,64 m
2
 

 

e) Poz. nr „59” Należy zmienić podstawę na  KNNR 2/507/3  Pokrycie 

dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, dachówka "prostokąt"     

Przedmiar 32,64 m
2
 

f) Należy dodać pozycję nr „61”  KNR 202/508/8 (1) Rynny dachowe z blachy 

ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 50·cm Przedmiar 22,40 m 

 



 

g) Należy dodać pozycję nr „62” KNR 202/510/2 (1) Rury spustowe z blachy 

ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10·cm Przedmiar 11,60 m 

 

h) Należy dodać pozycję nr „63” KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, 

przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 Przedmiar 0,52 m
3
 

 

14. Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie placu w elementy małej architektury typu: 

ławki, kosze na śmieci itp. , w jakiej ilości i jakie rodzaje? 

Odp. Nie przewiduje się. 

15. Zamawiający zastrzega sobie według wzoru umowy wykonanie zamówienia według 

materiałów zgodnych z dokumentacja techniczną (§ 7 pkt. 1 'Wykonawca zobowiązuje 

się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z 

dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego.'). Prosimy o 

uszczegółowienie wszystkich materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania 

zadania. 

Odp. Materiały zgodne z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. 

16. Co Zamawiający rozumie poprzez: 'Ponoszenie kosztów za media w wys. 0,5% wartości 

zrealizowanych robót budowlano-montażowych (netto) zgodnie z § 7 pkt. 3.' Czy 

Zamawiający przez media rozumie prąd i wodę. Czy Zamawiający przewiduje limit 

korzystania z mediów? Pragniemy zauważyć, że § 7 pkt. 3. nie widnieje we wzorze 

umowy. 

Odp. Zamawiający poprzez „media” rozumie prąd i wodę. Nie przewiduje się limitu 

na korzystanie z mediów, jednakże ilość zużycia mediów powinna być adekwatna do 

ilości prowadzonych prac budowlanych. 

17. Jaki okres gwarancji przewiduje Zamawiający? Czy Wykonawca będzie zobowiązany 

w okresie gwarancji do pielęgnacji zieleni, jeżeli tak to w jakim zakresie i na czyj 

koszt? Jeśli tak to czy pielęgnacja zieleni ma być wyszczególniona w osobnej pozycji 

kosztorysu ofertowego? 
Odp. Okres gwarancji obowiązkowy to 12 miesięcy.  Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do pielęgnacji zieleni 

18. Pozycja 35 przedmiaru w obrębie rozdziału 'Ścieki betonowe pod chodnikiem' mówi o : 

ścieku na podsypce cementowo - piask., grub. 15 cm w ilości 6m. Co Zamawiający 

rozumie pod ta pozycją? Jakie są wymiary tego ścieku? 

Odp. Ściek betonowy przykryty płytami chodnikowymi umożliwiający odpływ wody 

z jezdni pod chodnikiem. Koryto ściekowe o wym. 50x50x15 cm (zmieniono 

wymiary). 

19. Pozycja 36 przedmiaru w obrębie rozdziału 'Ścieki betonowe pod chodnikiem' mówi o : 

przykryciu ścieków betonowych płytami chodnikowymi opartymi na cokołach z betonu 

B15 w ilości 4,2 m. Co Zamawiający rozumie pod ta pozycją? Prosimy o podanie 

szczegółów związanych z tymi robotami, wraz z ich sprecyzowanym opisem. 

Odp. Dołączono rysunki. 

20. Pozycja 48 przedmiaru robót dotyczy: dostawy i ułożenia materaców gabionowych 

wypełnionych otoczakami w ilości 28, 8 m². Jakie są rozmiary poszczególnych 

gabionów? 

Odp. Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z 

siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów 

(niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub 

siatki zgrzewanej o prostokątnych oczkach). 

Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją 

stopem cynkowo-aluminiowym. 



 

Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 

antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o 

wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację 

Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

Przewidziano materace o wym. 2x1x0,15 m (zmieniono wysokość) w ilości 20 szt. 

21. Projekt uwzględnia tereny zielone, co nie zostało ujęte w przedmiarze robót? Czy 

Zamawiający przewiduje wykonanie trawnika? Jeżeli tak to czy Zamawiający przewiduje 

humusowanie pod trawnik i w jakiej ilości m³? 

Odp.  Należy dołożyć pozycję kosztorysową nr „65” , KNR 201/510/1, Humusowanie 

i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm , Obmiar 1693 m
2
 

22. Pozycja 47 przedmiaru robót dotyczy: Humusowania skarp z obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 5 cm Analogia: Wypełnienie schodów gruntowych ziemią urodzajną w 

ilości 9 m². Prosimy o podanie ilości ziemi w m³. 

Odp. Ok. 3 m
3
 

23. Według projektu przekrój konstrukcyjny chodnika o nawierzchni z kostki betonowej jest 

następujący: – 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej, – 3 cm podsypka piaskowo-

cementowa, – 10 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, – 10 cm 

wzmocnione podłoże gruntowe o Rm=1,5 MPa, – podłoże G3. W przedmiarach, w 

częściach dotyczących chodników z kostki betonowej (działy 1.3 oraz 2.3) nie występują 

pozycje dotyczące wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą 10 cm o Rm=1,5 MPa, 

dodatkowo w dziale 1.3 pozycja 9 przedmiarów dotyczy wykonania warstwy 

odsączającej  o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Według projektu w żadnym przekroju 

konstrukcyjnym chodnika nie występuje warstwa odsączająca. Proszę o wyjaśnienie tych 

rozbieżności. 

Odp. Błędnie zamieszczono rysunki przekrojów. Opublikowano właściwe rysunki 

24. Według projektu przekrój konstrukcyjny miejsc postojowych jest następujący: – 8 cm 

warstwa ścieralna z kostki betonowej, – 3 cm podsypka piaskowo-cementowa, – 15 cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia,  – 10 cm warstwa odsączająca 

z piasku, – 10 cm wzmocnione podłoże gruntowe o Rm=1,5 MPa, – podłoże G3. W 

przedmiarach, w dziale 1.6 nawierzchnia miejsc postojowych nie występują pozycje 

dotyczące wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą 10 cm o Rm=1,5 MPa. Występują 

również rozbieżności ilościowe pomiędzy podbudową pod miejsca postojowe (w ilości 

151 m
2
) oraz nawierzchnią miejsc postojowych (w ilości 155 m

2
). Proszę o wyjaśnienie 

tych rozbieżności. 

Odp. Błędnie zamieszczono rysunki przekrojów. Opublikowano właściwe rysunki 

25. Według projektu przekrój konstrukcyjny chodnika o nawierzchni Hanse Grand jest 

następujący: – 3 cm Hanse Grand nawierzchnia 0/8 mm, – 5 cm Hanse Mineral warstwa 

dolna 0/16 mm, – 12 cm warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm, – 10 cm 

wzmocnione podłoże gruntowe o Rm=1,5 MPa, – podłoże G3. W przedmiarach w dziale 

1.4 dotyczącym nawierzchni typu Hanse Grand nie występują pozycje dotyczące 

wzmocnienia podłoża gruntowego warstwą 10 cm o Rm=1,5 MPa. Proszę o wyjaśnienie 

tych rozbieżności. 

Odp. Błędnie zamieszczono rysunki przekrojów. Opublikowano właściwe rysunki 

26. Przedmiary w dziale 1.5 Kwietniki i otoczaki nie zawierają pozycji dotyczących nasadzeń. 

Czy w zakresie wykonania kwietników nie występują nasadzenia, czy nasadzenia te 

zawarte są w pozycjach 51÷ 53 przedmiarów? 

Odp. Tak. 

27. Ściek betonowy według projektu – przekrój  konstrukcyjny 15-15 jest następujący: – ściek 

betonowy 50x30x10, – 10 cm piasek stabilizowany cementem 2,5 MPa, – 10 cm 

wzmocnione podłoże gruntowe o Rm=1,5 MPa, – podłoże G3. W przedmiarach, w dziale 



 

2.4 Ścieki betonowe pod chodnikiem ściek betonowy ma być wykonany (pozycja 35 

przedmiarów) na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 15 cm. Proszę o wyjaśnienie 

tych rozbieżności. 

Odp. Błędnie zamieszczono rysunki przekrojów. Opublikowano właściwe rysunki 

28. W przedmiarach w dziale 6 Altana w pozycji 56 występuje wykonanie słupów 

żelbetowych, natomiast w przedmiarach nie występuje wykonanie zbrojenia. Proszę o 

uzupełnienie przedmiarów o wykonanie zbrojenia. 

Odp. Opublikowano projekt altany. 

Zmodyfikowano technologię wykonania altany, zrezygnowano ze słupów 

żelbetowych, tym samym zmieniono przedmiar robót: 

 

a) Poz. nr „55”  KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 

0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami Przedmiar 1,02 m
3
 

 

b) Poz. nr „56” Należy zmienić podstawę na KNR 202/407/6 Słupy o długości 

ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 Przedmiar 1,14 m
3
 

 

c) Poz. nr „57” KNR 202/401/1 Więźby dachowe o układzie jętkowym z 

tarcicy nasyconej, pod płyty azbestowo-cementowe, więźba o rozpiętości 7.5·m. 

Przedmiar 41,34 m
3 

 

d) Poz. nr „58” Należy zmienić podstawę na KNR 202/410/3 Ołacenie połaci 

dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm Analogia : Łaty 4x5 cm w 

rozstawie co 19 cm. Przedmiar 32,64 m
2
 

 

e) Poz. nr „59” Należy zmienić podstawę na  KNNR 2/507/3  Pokrycie 

dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, dachówka "prostokąt" , 

Przedmiar 32,64 m
2
 

f) Należy dodać pozycję nr „61”  KNR 202/508/8 (1) Rynny dachowe z blachy 

ocynkowanej, prostokątne, w rozwinięciu do 50·cmPrzedmiar 22,40 m 

 

g) Należy dodać pozycję nr „62” KNR 202/510/2 (1) Rury spustowe z blachy 

ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10·cm Przedmiar 11,60 m 

 

h) Należy dodać pozycję nr „63” KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, 

przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 Przedmiar 0,52 m
3
 

29. Projekt nie zawiera dokumentacji dotyczącej altany. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 

w tym zakresie.  

Odp. Opublikowano projekt altany 

30. Według projektu w przekroju konstrukcyjnym schodów gruntowych (14-14) występuje 

geowłóknina, która nie jest ujęta w przedmiarach. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Odp. Zrezygnowano z geowłókniny 

31. Zgodnie z opisem projektowanego zagospodarowania projektuje się między innymi 

oświetlenie parkowe. Czy wykonanie ww. oświetlenia wchodzi w zakres niniejszego 

zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz projektu w tym 

zakresie.  

32. Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie stawki podatku VAT, w celu wykluczenia 

niezgodności oferty z treścią SIWZ. 

Odp. Zmieniono zapis o stawce VAT = 23%. 



 

33. Prosimy o określenie gatunków (nazwy): drzew, krzewów żywopłotowych oraz kwiatów 

(poz. 51, 52, 53 przedmiaru robót). 

Odp.  

Drzewa: 

Wierzba biała, płacząca Tristis - wys. 150-180cm odm.  Salix alba  – 3 szt. 

Klon czerwony - Acer rubrum wys.80-100cm odm. Acer rubrum  - 4 szt 

Zamiast rabat kwiatowych wprowadzono krzewy: Irga płożąca Cotoneaster 

horizontalis 

Żywopłot- jak w dołączonych rysunkach. 

Przewiduje się palikowanie drzew- należy je wkalkulować w cenę. 

Przewiduje się ściółkowanie drzew, krzewów i rabat korą sosnową- należy 

wkalkulować je w cenę. 

 

Zmieniono przedmiar. 

W poz. nr „52” KNNR 11/710/1, Sadzenie krzewów żywopłotowych, bez zaprawy 

dołów, w rowach szerokości do 45·cm, w gruncie kategorii I-II Przedmiar: 296 szt 

 

W poz. nr „53” KNNR 11/710/1, Sadzenie krzewów żywopłotowych, bez zaprawy 

dołów, w rowach szerokości do 45·cm, w gruncie kategorii I-II Analogia: Rabaty 

kwiatowe. Przedmiar „0”. 

34. Prosimy o określenie parametrów (wielkości) otoczaków. 

Odp. Otoczaki polne śr. ok. 10-15 cm 

35. Czy Zamawiający wskaże miejsce pozyskania ziemi z przeznaczeniem do kwietników  

oraz do profilowania skarp? 

Odp. Nie 

36. Czy usunięta warstwa humusu z pozycji 2 przedmiaru będzie wywożona we wskazane 

przez Zamawiającego miejsce (przedmiary nie przewidują takich robót)? 

Odp. Humus będzie składowany w pobliżu budowy. 

37. Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni Hanse Grand. Nawierzchnie te produkowane są w 

kilku rodzajach, a każdy rodzaj ze względu na inny kolor ma inną cenę. 

Odp. Hanse Grand w kolorze beżowo- złotym. 

38. Ze względu na to, że dokumentacja budowlana nie zawiera: - profili podłużnych, - 

przekroi poprzecznych, - wyliczeń ilościowych dla poszczególnych robót, - niezbędnych 

wymiarów umożliwiających wyliczenie powierzchni, - tabeli robót ziemnych. Prosimy o 

zamieszczenie (w celu możliwości sprawdzenia, ponieważ za roboty budowlane przyjęte 

zostało rozliczenie ryczałtowe) wyliczeń: - robót ziemnych, - powierzchni podbudowy 

oraz poszczególnych nawierzchni, - ilości obrzeży i krawężników, - innych robót 

przewidzianych w zamówieniu. 

Odp. Należy się dostosować do rzędnych podanych w projekcie. Poszczególne ilości 

podane są w przedmiarze robót. Tabeli robót ziemnych nie sporządzono, ponieważ 

zazwyczaj są one wykonywane dla robót liniowych. Zamieszczono dodatkowe 

rysunki. 

39. Prosimy o podanie wymiarów otoczaków do opaski z otoczaków. 

Odp. Otoczaki polne śr. ok. 10-15 cm. 

40. Prosimy o podanie parametrów materaców gabionowych, tj. z jakiego drutu, średnica 

drutu, średnica otoczaków do wypełnienia materaców gabionowych. 

Do budowy umocnień należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki 

stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne 



 

jest użycie siatki o pojedynczym splocie – ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o 

prostokątnych oczkach). 

Drut stalowy, z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją 

stopem cynkowo-aluminiowym. 

Materace powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 

antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o 

wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację 

Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

Przewidziano materace o wym. 2x1x0,15 m (zmieniono wysokość) w ilości 20 szt. 

Średnica otoczaków: 6-15 cm. 

41. Na przekroju 14-14 schody gruntowe, rys. D-2 zaznaczona jest warstwa geowłókniny, 

brak w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i podanie parametrów geowłókniny. 

Odp. Zrezygnowano z geowłókniny. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 

Wójt Gminy Godziszów 

mgr Andrzej Olech 


