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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi do SWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań: 
Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - 
etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: 
Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie” – WBO 
Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej 
na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 2 

Dot. cz. 1. Wykonawca szacuje, że termin realizacji (wykonanie robót budowlanych) będzie wynosił ok 2- 3 tyg. Czy 
w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał zaplecza budowy tj. „pomieszczenia, w którym będą mogły 
odbywać się cotygodniowe Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też mógł 
korzystać personel Zamawiającego.  Zaplecze  sanitarne  winno  posiadać  środki  higieniczne  (ręczniki  papierowe,  
papier toaletowy, mydło)”? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający nie będzie wymagał organizacji zaplecza budowy na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca może je 
zorganizować na własny koszt i własnym staraniem na własne potrzeby według uznania (dotyczy zarówno Części 1 i 
Części 2 Zamówienia) 
 

Zamawiający informuje, że skreśla treść dotychczasowych punktów OPZ dla Zamówienia w Części 1 i Części 2, 
dotyczących „Zaplecza budowy” i zastępuje w całości następująca treścią: 

 

1. Wykonawca wedle własnego uznania urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny 
koszt na swoje potrzeby, jeśli uzna to za konieczne 

2. W takim przypadku plan  organizacji zaplecza i placu budowy należy uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym 
Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować takie zaplecze budowy 
łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów 
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy 
dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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