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KIWK/ZP/MJ/7727/12/2021                                    Katowice, 31.12.2021 r. 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

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

„Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego 

i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II” nr sprawy: KIWK/PN/05/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_ 

WIDOK_ETAP II 

 

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. Dz.U. 2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  

do zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż koszty zabezpieczanie wykopów z grodzic stalowych 

i ram rozporowych wskazane w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej należy ująć w mb 

kanałów pozycji przedmiaru PR2? 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający potwierdza, że koszty umocnienia wykopów, w tym z grodzic stalowych, wraz z 

niezbędnymi konstrukcjami rozporowymi, należy ująć w koszcie jednostkowym wykonania 

poszczególnych kanałów/obiektów przedmiaru robót PR-2 w pozycjach 2.1-2.14 (Załącznik nr 10K do 

SWZ). 

 

Pytanie nr 2: 

Czy budynki znajdujące się w sąsiedztwie budowanych kanałów retencyjnych mają być monitorowane 

pod względem oddziaływania wibracji podczas pogrążania i wyciągania grodzic (ścianki szczelnej)?  

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami ST-02 p. 5.2.1 (Załącznik nr 10I do SWZ) Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłości pomiaru drgań i sprawdzeń, czy nie przekraczają one 

wartości dopuszczalnych. Ponadto, przed rozpoczęciem robót ziemnych, rzeczoznawca budowlany (z 

ramienia Wykonawcy) na koszt Wykonawcy winien dokonać oględzin budynków z udokumentowaniem 

rys zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

Pytanie nr 3: 

Jak wynika z załączonego do materiałów przetargowych uzgodnienia (uzgodnienie PKP S.A. z dnia 

14.04.2021 r. KNKa7.6141.40.2017.KC/19) Inwestor powinien zwrócić się o zgodę na wejście w teren. 

Czy Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu wykonywania robót na działce PKP? 

Odpowiedź nr 3:  
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Zamawiający wyjaśnia, że opłatę roczną  za korzystanie z gruntu, wynikającą z zawartej umowy ponosi 

Zamawiający, który powiadomi PKP S.A o zamiarze rozpoczęcia robót i złoży wniosek o wystawienie 

faktury. Wykonawca zobowiązany jest we własnym imieniu i na własny rachunek do zawarcia odrębnej 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy nr KNKa7.6141.40.2017.KC/2 z dnia 01.03.2017 r.  z  PKP 

SA. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. Zawierana przez Wykonawcę umowa 

dotyczy okresu na czas realizacji robót i uzależniona jest od wielkości zajętego terenu i terminu 

wskazanego przez Wykonawcę  jako okres realizacji inwestycji. Koszt zajęcia terenu wynosi 1,10 zł 

netto/m² za 1 dzień zajęcia terenu. 

 

Pytanie nr 4: 

W oświadczeniu Prezydenta Miasta Katowice nr GM-IV-6853.2.5.2021.DN z dnia 18 kwietnia 2021 r. 

przywołano pismo z dnia 02.02.2017 r. dot. warunków określonych przez Rzymsko – Katolicką Parafię 

św. Marii Magdaleny w Chorzowie . Z niniejszego pisma wynika, że Parafia wyraża zgodę na lokalizację 

kanału deszczowego pod warunkiem uiszczenia  ofiary pieniężnej. Czy Wykonawca nie będzie ponosił 

żadnych kosztów z tytułu wykonywania robót na działce Parafii?  

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów wynikających z  warunków 

określonych przez Rzymsko – Katolicką Parafię św. Marii Magdaleny w Chorzowie w piśmie z dnia 

02.02.2017r.  

 

Pytanie nr 5: 

Zgodnie z zapisami w oświadczeniu Prezydenta Miasta Katowice nr GM-IV-6853.2.5.2021.DN z dnia 

18 kwietnia 2021 Inwestor jest zobowiązany do „zawarcia ze Skarbem Państwa odpłatnej umowy 

określającej szczegółowe warunki realizacji robót budowlanych na nieruchomościach Skarbu Państwa 

(…)”. Czy Inwestor zawał umowę ze Skarbem Państwa? Czy Wykonawca nie będzie ponosił żadnych 

kosztów z tytułu wykonywania robót na na nieruchomościach Skarbu Państwa? 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wskazuje, że wystąpi o zawarcie ze Skarbem Państwa odpłatnej umowy na zajęcie terenu 

na czas realizacji robót po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku, co 

najmniej  60 dni przed terminem wejścia w teren  nieruchomości należącej do Skarbu Państwa,   

określającego obszar i termin zajęcia terenu. Koszt zajęcia terenu na czas realizacji robót ponosi 

Wykonawca. Zamawiający wskazuje, że stawka za zajęcie terenu wynosi 0,87 zł netto /m² za 30 dni 

kalendarzowe, jednakże nie mniej niż 43,50 zł netto. 

 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z pismem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach pismo nr 

TT.6652.4.2021.AG z dnia 14.05.2021 „uprawnienie do wykonania robót budowlanych w powyższym 

zakresie pod warunkiem zawarcia umowy na wejście w teren na czas prowadzenia robót budowlanych”. 

Czy Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu? 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wskazuje, że wystąpi zgodnie z warunkami określonymi przez KZGM w Katowicach o 

zawarcie odpłatnej umowy na zajęcie terenu na czas realizacji robót, po uprzednim złożeniu przez 

Wykonawcę do Zamawiającego wniosku. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania terenu przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i KZGM w Katowicach. Koszt zajęcia 

terenu na czas realizacji robót ponosi Wykonawca. Zamawiajacy wskazuje, że stawka za zajęcie terenu 

wynosi 2,20 zł netto /m² za 30 dni kalendarzowe. 

 

Pytanie nr 7: 

Do materiałów przetargowych dołączono Zestawienie nieruchomości przewidzianych do zajęcia (zał.7), 

w którym podano dodatkowe warunki udzielenia zgody dla poszczególnych działek co wiąże się z 

opłatami. Czy Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany będzie ponieść koszty, o których mowa  

w Załączniku nr 7 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest ująć przedmiotowe koszty w cenie ofertowej.  
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Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr 7 do SWZ_Zestawienie 

nieruchomości przewidzianych do zajęcia.  

 

Wobec powyższego Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie interentowej prowadzonego 

postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SWZ oznaczony odpowiednio jako:  

„Załącznik nr 7 do SWZ_Zestawienie nieruchomości przewidzianych do 

zajęcia_modyfikacja_31122021”  

 

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

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 20.01.2022 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 20.01.2022 r. godz. 10:00 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

Z poważaniem 

                                                  

                                                                   Prokurent                           Prezes Zarządu  

                                                              Mariusz Słaboń                       Andrzej Hołda  


