
 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2013-04-02 

ZP 271/15/2013 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich 
 

  

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania. 
 
 
Pytanie 1 Czy w zakresie postępowania jest wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (zgodnie  
z zakresem robót zał. 1A do umowy)?. Jeżeli tak, proszę o korektę lub uzupełnienie przedmiaru robót 
o zakres tych robót.  
Odpowiedź 1  Poprawny zakres robót został przedstawiony na załączniku nr 1 do umowy  
w wyjaśnieniach do SIWZ w dniu 26.03.2013 r. W dokumentacji projektowej zaprojektowane  
są nawierzchnie ciągów pieszo – jezdnych z kostki kamiennej granitowej, natomiast 
Zamawiający zaleca zastąpienie jej betonową kostką brukową. Rysunek nr A/2 załączonej 
dokumentacji projektowej przedstawia „Projekt ciągów komunikacyjnych”. 
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
 

Pytanie 2 Czy w zakresie postępowania jest wykonanie nawierzchni z miału kamiennego (zgodnie  
z zakresem robót zał. 1A do umowy)? Jeżeli tak, proszę o korektę lub uzupełnienie przedmiaru robót  
o zakres tych robót. 
Odpowiedź 2 Poprawny zakres robót został przedstawiony na załączniku nr 1 do umowy  
w wyjaśnieniach do SIWZ w dniu 26.03.2013 r. Rysunek nr A/2 załączonej dokumentacji 
projektowej przedstawia „Projekt ciągów komunikacyjnych”. 
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
 

Pytanie 3 Jakiego obszaru (zgodnie z zakresem robót zał. 1A do umowy) dotyczy wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm pokazanej w przedmiarze robót w poz. 16 ? 
Odpowiedź 3 W dokumentacji projektowej zaprojektowane są nawierzchnie ciągów pieszo – 
jezdnych z kostki kamiennej granitowej, natomiast Zamawiający zaleca zastąpienie jej 
betonową kostka brukową. Poprawny zakres robót został przedstawiony na załączniku nr 1 do 
umowy w wyjaśnieniach do SIWZ w dniu 26.03.2013 r. 
  
 

Pytanie 4 W zakresie robót wymagane jest posadzenie drzew i krzewów w ilości 91 szt. Proszę  
o przedstawienie projektu wykonania zieleni i nasadzeń lub podanie wymaganych przez 
Zamawiającego gatunków drzew i krzewów. 
Odpowiedź 4 Nie należy wliczać w koszt inwestycji nasadzenia drzew i krzewów. 
 

 

Pytanie 5 Ponieważ przedstawiony w SIWZ przedmiar robót ma być traktowany jako pomocniczy, to 
czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie modyfikacji przez Oferenta w zakresie nakładów  
i asortymentu materiałów, sprzętu, a także obmiarów robót? 
Odpowiedź 5  Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ. Cena oferty winna 
uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 
Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
 



 

 

 

Pytanie 6 Proszę o przedstawienie wymagań w zakresie kolorystyki wykończenia ścian urnowych 
(obkładanie konglomeratem) jak i kolorystyki tynku i uzupełnienie w tym zakresie przedmiaru robót. 
Odpowiedź 6 Preferowana kolorystyka wykończenia ścian urnowych (obkładanie 
konglomeratem) jak i kolorystyka tynku: popiel. 
 

 

Pytanie 7 W rozdziale IV SIWZ pkt. 10 Zamawiający poinformował, że "Zamawiający nie przewiduje 
obowiązku wniesienia wadium" Natomiast w tej samej SIWZ w rozdziale XV wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 12.000 zł. Który zapis jest obowiązujący? 
Odpowiedź 7 Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ - rozdział IV pkt. 10, otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12.000 zł 
 
Pytanie 8 W rozdziale IV SIWZ pkt 11 Zamawiający poinformował, że "Zamawiający nie wymaga 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy". Natomiast w tej samej SIWZ  
w rozdziale XVIII żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wys. 5% wartości oferty brutto. 
Który zapis jest obowiązujący?  
Odpowiedź 8 Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ - rozdział IV pkt. 11, otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
5% wartości ceny ofertowej brutto. 
 

Pytanie 9 Czy zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi z wywozu w strefie 5 km nieodpłatnie? 
Odpowiedź 9  W dniu przekazania placu budowy zostanie wskazane miejsce składowania 
ziemi. Składowanie ziemi nieodpłatnie. 
 

Pytanie 10 W jaki sposób ma być wykończona powierzchnia pola grzebalnego ? 
Odpowiedź 10 Pole grzebalne powinno zostać obsiane trawą. 
 

Pytanie 11 Jakiego rodzaju ma być brama ? 
Odpowiedź 11  W załączeniu Zamawiający przedstawia rysunek nr A/4B „Projekty bram 
przejściowych” 
 

 

Pytanie 12 W projekcie konstrukcja ciągów pieszo jezdnych jest jako podbudowa z kruszywa 
łamanego 0/31mm 15cm  a w przedmiarze w pozycji 13 jest podbudowa stabilizowana cementem 
15cm oraz pozycja 14 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm jaka jest technologia do wykonania? 
Odpowiedź 12  Inwestycję należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową. Załączony 
przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 
 

Pytanie 13 Jakiego gatunku i w których miejscach trzeba wykonać nasadzenia.? 
Odpowiedź 13  Patrz odpowiedź 4. 
 

Pytanie 14 W jaki sposób wykonać wykończenie miejsc na urny oraz w jaki sposób montować płyty 
granitowe? 
Odpowiedź 14 Płyty granitowe należy zastąpić betonowymi montowanymi na 4 śruby.  
  
 

Pytanie 15 W jaki sposób policzono pozycję 30 i 31 kosztorysu ? 
Odpowiedź 15 Pozycja nr 30 przedmiaru robót została wprowadzona błędnie. Pozycja nr 31 jest 
prawidłowa. 
 

Pytanie 16 Proszę o rysunek lub dokładny opis jakie mają być wrota zamontowane do ogrodzenia? 

Odpowiedź 16 Patrz odpowiedź 11. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza zmodyfikowany SIWZ. 

 

  
 

 
 
 


