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Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  

                zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach– 
                Dziedzicach”. 
 

 

W związku z prowadzonym przetargiem pn.: „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu 
Północ w Czechowicach–Dziedzicach” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :  
 

 

PYTANIE 1 

W związku z licznymi rozbieżnościami dotyczącymi ilości i gatunków roślinności pomiędzy 

przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć ilości i gatunki zawarte w projekcie czy 

przedmiarze ? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Ilość i gatunki roślinności należy przyjąć na podstawie projektu i parametrów 
określonych w specyfikacji  ST.00.008 -  zieleń. 
  

PYTANIE 2 

Czy w zakres pielęgnacji trawników wchodzi zakup wody czy woda będzie dostarczana ze 

zraszaczy ? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Woda będzie dostarczana ze zraszaczy. 
 

PYTANIE 3 

W kosztorysie na przyłącze wody z instalacji nawadniających uwzględniono wyłącznie 

zraszacze. Co z orurowaniem, studzienkami, automatyką oraz serwisem zimowym oraz 

robocizną ?   

 

ODPOWIEDŹ: 
Orurowanie i ilości studzienek instalacji zraszającej ujęto w przedmiarze - łącznie dla 
całej projektowanej instalacji wodociągowej. Zaprojektowany system zraszający nie 
posiada automatyki lecz będzie sterowany ręcznie. Na okres zimowy przewidziano 
możliwość redukcji ciśnienia przez upust na zaworze antyskażeniowym w studzience 
wodomierzowej. 
 



PYTANIE 4 

W Specyfikacji Technicznej dotyczącej Zagospodarowania terenu, niwelacji i boisk w zakresie 

dotyczącym zieleni występuje zestawienie roślin wraz z ilościami w tabeli zbiorczej nazwanej 

Rozbudowa cmentarza przy Kościele św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach, 

jednocześnie różniąca się w ilościach od Tabeli zbiorczej zamieszczonej w Opisie dot. zieleni. 

W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie parametrów i ilości planowanych roślin ? 

Czy informacje zamieszczone w ST.00.008 dot. zieleni wraz z parametrami i sposobem 

zasadzenia ( pkt. Od V do XI ) są prawidłowe ?   
 

ODPOWIEDŹ: 
Należy przyjąć ilości, parametry i sposób zasadzenia zieleni zgodnie z projektem i 
specyfikacją zamienną nr ST.00.008.  
Zamawiający zmodyfikuje specyfikację techniczną na zieleń. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

-  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ  
   w Czechowicach–Dziedzicach”. 
-  a/a   


