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KIWK/ZP/MJ/1778/04/2021                                    Katowice, 06.04.2021 r. 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy: 

KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm.  Dz. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień do 

zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1: 

Wnosimy o uszczegółowienie pozycji 3.7. i 3.8. przedmiaru  robót PR-3 poprzez rozbicie powierzchni 

nawierzchni na kostkę betonową i kostkę granitową.  

Odpowiedź nr 1:  

Ze względu na małą ilość obmiarową niniejszych pozycji oraz użycie materiałów z odzysku (z rozbiórki) 

oraz analogiczny koszt odtworzenia chodnika/ścieżki rowerowej z kostki betonowej lub granitowej 

Zamawiający nie znajduje podstaw do rozbicia powierzchni nawierzchni na kostkę betonową oraz 

kostkę granitową na odrębne pozycje. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy odtworzenia (przebrukowania) ścieżki rowerowej i chodnika można wykorzystać kostkę, obrzeża  

i krawężniki  z rozbiórki?  

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów prefabrykowanych betonowych drogowych   

z rozbiórki do odtworzenia ścieżki rowerowej i chodnika pod warunkiem uzyskania każdorazowej 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o wskazanie strony, która będzie odpowiedzialna za pokrycie opłat za zajęcie pasa.  

Odpowiedź nr 3:  

Zamawiający wskazuje, że pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy. 

Koszty związane z pokryciem w/w opłat Wykonawca zobowiązany jest wycenić  

w pozycji nr 0.2 przedmiaru robót (Załącznik nr 10Ł do SWZ).  

 

Pytanie nr 4: 



 

 

 2 

Wnosimy o przedstawienie rysunków technicznych osadników i separatorów.  

 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający wskazuje, że rysunki techniczne osadników i separatorów przedstawione są projekcie 

budowlanym - rysunek numer  D1-738-S-000-305-A Układ podczyszczający (Załącznik nr 10A do 

SWZ) oraz w projekcie wykonawczym branży technologiczno-sanitarnej - rysunek numer  

D2-738-S-000-305-A Układ podczyszczający (Załącznik nr 10B do SWZ) oraz w opisie technicznym. 

 

Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 22.04.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. godz. 10:00 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

Z poważaniem 

                                                  

                                                    Członek Zarządu                          Prezes Zarządu  

                                                     Andrzej Cebula                        Władysław Spyrka   


