
 

 

ZP.271.1.19.2022                                                                        Sucha Beskidzka 09.12.2022 r. 
 

 
W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S W Z 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha 
Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Suchej Beskidzkiej, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, w okresie od 07.12.2022 r. do 09.12.2022 r. wpłynęło                                
kolejnych 6 wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść 
zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej. 
 
Wniosek nr 6 z dnia 07.12.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie różnic w ilościach nasadzeń między przedmiarem robót, a ilościami                
z planu PZT Z (tabela z pliku SB_OPIS PT str.21-22 też wprowadza inne ilości). Proszę                     
o wskazanie właściwych ilości oraz o korektę przedmiaru robót.  
 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości określone w przedmiarze robót. 
 
Pytanie 2: 
Na planie PZT Z brak oznaczenia, w którym miejscu należy nasadzić Liliowiec „Stella                    
de Oro” (poz. 188 przedmiaru robót).  
 

Odpowiedź: 
Nasadzenia Liliowca „Stella de Oro” zostaną przeprowadzone w okolicy płyty Rynku.                             
Ich dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy. Proszę przyjąć ilości zawarte                    
w przedmiarze robót. 
 
Pytanie 3: 
Wg planu PZT Z wycince podlega 23 szt. drzew. Proszę o wyjaśnienie ilości wskazanych                 
w przedmiarze.  
 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć ilości określone w przedmiarze robót. 
 
Pytanie 4: 
Czego dotyczy pozycja 68 przedmiaru robót? 
 

Odpowiedź: 
Pozycja 68 przedmiaru robót dotyczy montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie. 
 
Pytanie 5: 
Czego dotyczy pozycja 70 przedmiaru robót?  
 

Odpowiedź: 
Pozycja 70 przedmiaru robót dotyczy montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie. 
 
Pytanie 6: 
Proszę o podanie szczegółów dot. tulei (poz.133)- w dokumentacji brak podanych wymiarów 
tulei, materiału z czego mają być wykonane. Rysunek PZT-08 nie wyjaśnia tych kwestii.  
 

 



   

 

 

Odpowiedź: 
Pozycja 133 przedmiaru robót dotyczy tulei pod choinkę. Tuleję należy wykonać z rury 
stalowej ocynkowanej o średnicy 25 cm i długości 1 m. Grubość ścianki 5-7 mm. 
 
Pytanie 7: 
Wodopój. W dokumentacji technicznej brak szczegółowych informacji dot. wodopoju. Prosimy 
o udostępnienie rysunków szczegółowych, informacji dot. okładziny granitowej, detali 
konstrukcji.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada rysunku szczegółowego wodopoju. Jego konstrukcję i wygląd należy 
dopasować do zabytkowego otoczenia Rynku. 
 
Pytanie 8: 
Słupki ograniczające. W STWIOR jest informacja o dostarczeniu nowych słupków 
ograniczających, na rysunku A8 jest wizualizacja, brak natomiast pozycji w przedmiarze 
(wnosimy o uzupełnienie) oraz wymiarów, materiału wykonania.  
 

Odpowiedź: 
 

Słupki ograniczające należy wycenić w poz. 106 przedmiaru robót, przyjmując dodatkowo                
11 mb. Wymiary i parametry słupków zostały określone w dokumentacji projektowej. 
 
Wniosek nr 7 z dnia 07.12.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu przebudowy sygnalizacji świetlnej. Brak tego 
projektu uniemożliwia wycenę tego zakresu.  
 

Odpowiedź: 
Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej leży po stronie Wykonawcy, a jego koszt należy ująć 
w pozycji 197 przedmiaru robót – Dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje geodezyjne, 
wytyczenia, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadania i oddania do użytkowania. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.  
 

Odpowiedź: 
Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszt 
należy ująć w pozycji 197 przedmiaru robót – Dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje 
geodezyjne, wytyczenia, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej 
realizacji zadania i oddania do użytkowania. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o podanie wymiarów i ilości odwodnienia liniowego B125. Brak pozycji dotyczącej 
tego elementu w przedmiarze Robót.  
 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ww. odwodnienia liniowego. 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 4: 
Prosimy o podanie wymiarów toalety, sposobów płatności (ustawianie dowolnej opłaty ),               
czy ma posiadać system przeciwpożarowy, ogrzewanie podłogowe, podgrzewacz wody, daszek 
nad drzwiami wejściowymi? Czy ma być przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
(odpowiednie wyposażenie wnętrza) oraz czy ma posiadać system alarmowy „żądanie 
pomocy”? Proszę o zestawienie wszystkich parametrów technicznych toalety wraz z rysunkiem 
poglądowym.  
 

Odpowiedź: 
Należy dostarczyć i zamontować dwustanowiskową automatyczną miejską toaletę 
przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wykonaną z materiałów 
wandaloodpornych, wyposażoną w: automatyczne moduły umywalkowe, bezdotykowe 
przyciski zbliżeniowe oraz elementy sanitarne z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. 
Wykończenie wewnętrzne z płyt granitowych oraz stali nierdzewnej.  Sposób uiszczania opłat 
poprzez urządzenie elektroniczna zlokalizowane na obiekcie z możliwością ustalania dowolnej 
opłaty. Urządzenie nie musi posiadać systemu p.poż. lecz powinno spełniać wszystkie 
parametry ochrony pożarowej. Toaleta powinna być wyposażona w  ogrzewanie podłogowe, 
podgrzewacz wody,  system alarmowy „żądanie pomocy”, a także przewijak dla dzieci. Ściany 
wewnętrzne zabezpieczone systemem „anty-graffiti”, elementy użytkowe nierdzewne.  
Elewacja wykonana z płytek granitowych. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji 
technicznej z uwagi na fakt, że urządzenia może pochodzić od różnych producentów. Z uwagi 
na lokalizację sanitariatu w sąsiedztwie zabytkowego rynku powinien być on wykonany                               
z materiałów dobrej jakości, trwałych i estetycznych. 
 
Pytanie 5: 
Na jakim fundamencie należy posadowić toaletę publiczną. Prosimy o dodanie pozycji 
kosztorysowych dotyczących wykopów, podbudów i fundamentów betonowych dla toalety 
publicznej oraz brakujących rysunków dokumentacji technicznej.  
 

Odpowiedź: 
Fundament toalety powinien być dostosowany do wybranego urządzenia i wymagań 
producenta toalety, wszystkie koszty z tym związane należy ująć w poz. 414 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 6: 
Czy demontowany i przenoszony w inne miejsce parkomat wymaga jakiś prac 
renowacyjnych/naprawczych? Jeśli tak to jakich? 
 

Odpowiedź: 
Nie wymaga. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o zamieszczenie rysunków posadowienia zdemontowanych rzeźb konia , 2 głów postaci 
a także płyty pamiątkowej i tablicy informacyjnej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada dodatkowej dokumentacji projektowej. Cała dokumentacja została 
zamieszczona na stronie prowdzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający potwierdza ze infokiosk po demontażu nie będzie ponownie montowany                 
w innym miejscu inwestycji.  
 

 
Odpowiedź: 
Nie będzie montowany. 
 
Pytanie 9: 
Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegała zdemontowana rzeźba konia? Proszę                                 
o podanie zakresu prac do wyceny. 
 

Odpowiedź: 
Istniejąca rzeźba konia z metalu (odlewana) jest w dobrym stanie technicznym,                                          
przed zamontowaniem należy ją gruntownie oczyścić 
 
Pytanie 10: 
Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegały zdemontowane rzeźby 2 głów postaci? Proszę 
o podanie zakresu prac do wyceny.  
 

Odpowiedź: 
Istniejące rzeźby metalowe głów (odlewane) są w dobrym stanietechnicznym,                                         
przed ich zamontowaniem w nowej fontannie należy je gruntownie oczyścić i zamontować                        
w nich odpowiednie dysze. 
 
Pytanie 11: 
Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegała zdemontowana płyta pamiątkowa? Proszę                    
o podanie zakresu prac do wyceny.  
 

Odpowiedź: 
Metalowa płyta pamiątkowa jest w dobrym stanie technicznym, przed ponownym montażem 
należy ją gruntownie oczyścić. 
 
Pytanie 12: 
W pozycji kosztorysowej „47 Ściany betonowe i żelbetowe proste w deskowaniu Stal-FORM, 
U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości” ilość 23,37 m2 – jakąnależy wycenić grubość betonu. W kosztorysie brak krotności 
dla tej pozycji. 
 

Odpowiedź: 
Grubość ściany żelbetowej wynosi 25 cm, w poz. 47 przedmiaru robót należy więc przyjąć 
krotność „5”. 
 
Pytanie 13: 
Czego dotyczy poz. 167 Montaż Słupków informacyjnych 4 kpl.?  
 

Odpowiedź: 
Dotyczy ponownego montażu uprzednio zdemontowanych słupków informacyjnych na słupach 
ozdobnych. 
 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 14: 
W pozycji kosztorysowej „54 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm ilosc 0,64 
m2  - – jaką należy wycenić grubość betonu. W kosztorysie brak krotności dla tej pozycji.  
 

Odpowiedź: 
Należy wycenić zgodnie z przedmiarem, grubość warstwy wyrównawczej pod posadzki wynosi 
4 cm. 
Pytanie 15: 
Montaż jakich elementów należy wycenić w „poz. 67 Postumenty, obeliski, trzony latarń itp.                          
o objętości do 0,3 m3” elementów 8.  
 

Odpowiedź: 
Dotyczą montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie. 
 
Pytanie 16: 
Montaż jakich elementów należy wycenić w „poz. 68 Analog. Montaż obiektów płaskich do 
konserwacji; obiekt mały; stopień trudności - prosty” elementów 1.  
 

Odpowiedź: 
Dotyczą montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie. 
 
Pytanie 17: 
Montaż jakich elementów należy wycenić w „poz. 70 Analog. Montaż obiektów przestrzennych 
do konserwacji; obiekt średni; stopień trudności - prosty” elementów 3.  
 

Odpowiedź: 
Dotyczą montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie. 
 
Pytanie 18: 
Montaż jakich elementów należy wycenić w „poz. 165 Analog. Elementy prefabrykowane                          
o masie od 0.5 do 0.8 t” elementów 10.   
 

Odpowiedź: 
Proszę nie wyceniać poz. 165 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 19: 
W pozycji kosztorysowej „93 Ściany betonowe i żelbetowe proste w deskowaniu Stal-FORM, 
U-FORM z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grubości” ilość 71,89 m2 – jaką należy wycenić grubość betonu. W kosztorysie brak krotności 
dla tej pozycji.  
 
Odpowiedź: 
W pozycji 93 przedmiaru robót należy przyjąć krotność „25”. 
 
Pytanie 20: 
W pozycji kosztorysowej 16 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 
1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km; grunt kat. 
I-II , podstawa KNR sugeruje wywoz na 1 km w opisie pozycji 5 km czy należy uwzględnić 
krotnośc =5. 
 

Odpowiedź: 
Krotność należy skorygować do 3 km. 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 21: 
W pozycji kosztorysowej 23 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km -Demontaż ławek parkowych wraz z elem. 
posadowienia oraz wywiezieniem i opłatami , podstawa KNR sugeruje wywoz na 1 km w opisie 
pozycji 15 km czy należy uwzględnić krotnośc =15. 
 

Odpowiedź: 
Krotność należy skorygować do 3 km. 
 
 
Pytanie 22: 
Proszę o wskazanie poprawnej  ilości siedzisk z drewna akacjowego. Wg przedmiaru jest to 
29 kompletów, a wg rysunków (PZ4 -11szt ; PZ5-6szt; PZ6-8szt; PZ7-5szt)– 30 kompletów.  
 

Odpowiedź: 
Należy skorygować ilość siedzisk do stanu według rysunków, czyli 30 kompletów. 
 
Wniosek nr 8 z dnia 08.12.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Poz. 135 przedmiaru robót. Czy pozycja ta zawiera właściwą ilość? Z wymiaru fundamentów 
pod choinki wynika inaczej. Proszę o wyjaśnienie/ewentualnie korektę przedmiaru robót.  
 

Odpowiedź: 
Proszę przyjąć ilości zawarte w przedmiarze robót. 
 
Pytanie 2: 
Poz. 157 przedmiaru robót. Czego dotyczy ta pozycja? Czy nie dubluje ona poz. 158- koszy                     
na śmieci?  
 

Odpowiedź: 
Proszę przyjąć ilości zawarte w przedmiarze robót, pozycja dotyczy montażu koszy na odpady. 
 
Pytanie 3: 
Poz.165 przedmiaru robót. Czego dotyczy ta pozycja? Jakie są wymiary poszczególnych 
elementów prefabrykowanych?  
 

Odpowiedź: 
Proszę nie wyceniać pozycji 165 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 4: 
Poz. 170 przedmiaru robót. Proszę o wyjaśnienie jednostki miary. Czy nie powinno tu być: m3? 
Jeśli tak-ilość wynikająca z poz. 170 nie koreluje z ilościami pozycji 171-172. Proszę                                      
o wyjaśnienia. Ewentualnie korektę przedmiaru robót.  
 

Odpowiedź: 
Proszę nie wyceniać pozycji nr 170 przedmiaru robót. W pozycjach 171 oraz 172 przyjąć ilości 
po 100 m3. 
 
Wniosek nr 9 z dnia 08.12.2022 r. 
 
Pytanie: 
W związku z faktem, że zaprojektowane elementy granitowe wymagają indywidualnej wyceny                    
i nie są elementami standardowymi, wnosimy o udostępnienie do dokumentacji projektowej 



   

 

 

zostawienia poszczególnych elementów, z których mają się składać schody terenowe i klomby 
(z określeniem konkretnych wymiarów). 
 

Odpowiedź: 
Cała dokumentacja projektowa, jaką dysponuje zamawiający została zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. Elementy dotyczące schodów terenowych                             
oraz klombów przedstawiają m.in. rys. PZT_4 i PZT_5. 
 
Wniosek nr 10 z dnia 08.12.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Proszę o potwierdzenie, że na metraż posadzki płyty rynku-2356,86m2 z rys. PZT_A5 składają 
się poz. 342-343 przedmiaru robót. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika różnica. 11,86m2. 
Ewentualnie proszę o korektę przedmiaru. 
 

Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć wielkości podane w poz. 342-343 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 2: 
Rys. PZT_A5 zawiera elementy takie, jak: posadzka granitowa drogi-1184,96m2, posadzka 
betonowa drogi-213,8m2-brak takich pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie, a także 
uzupełnienie jeśli to konieczne- korektę przedmiaru robót. 
 

Odpowiedź:      
Przebudowa drogi – ul. Rynek, objęta jest w innym postępowaniem przetargowym.                                      
W postępowaniu – Rewitalizacja Rynku w Suchej Beskidzkiej należy wycenić wielkości 
nawierzchni podane  w poz. od 339 do 346. 
 
Pytanie 3: 
Wg Rys. PZT_A5 powierzchnia chodnika to 1467,32m2, natomiast w przedmiarze robót                            
poz. 345 jest to 168m2. Proszę o wyjaśnienie, a także jeśli to konieczne – korektę przedmiaru 
robót. 
 

Odpowiedź: 
Należy wycenić wielkości określone w poz. 344-346 zawarte w elemencie 10.5 przedmiaru 
robót. Pozostała powierzchnia ujęta jest w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
Pytanie 4: 
Rys. D-2- w przekroju chodnika wskazana jest kostka kamienna 4/6-brak takiej kostki                                   
w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienia. Ewentualnie korektę przedmiaru robót.  
 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć i wycenić rodzaj kostki granitowej, rozmiary i wielkości powierzchni zawarte 
w pozycji 346 przedmiaru robót. 
 
Pytanie 5: 
Proszę o potwierdzenie, że ilości i rodzaje krawężników wskazane w przedmiarze robót                            
są prawidłowe. 
 

Odpowiedź: 
Wycenić zgodnie z ilościami i rodzajami zawartymi w elemencie 10.6, (poz. 347-351).   
 
 
 
 



   

 

 

Pytanie 6: 
Co składa się na poz. 152 przedmiaru robót? Proszę o podanie konkretnych wymiarów stopni 
blokowych. 
 

Odpowiedź: 
Wymiary stopni granitowych blokowych określają załączone do przetargu rys. PZT_4 i PZT_5. 
Łączna długość jest zgodna z przedmiarem robót poz. 152. 
 
Pytanie 7: 
Rys. PZT_04. Co jest za wymiar 16x15x30 podany przy schodach szer. 3m?  
 

Odpowiedź: 
16 szt. stopni schodowych o przekroju 15 cm x 30 cm. Szerokość schodów 300 cm. 
 
Pytanie 8: 
Rys. PZT_04. Co jest za wymiar 13x12x30 podany przy schodach szer. 1,2m?  
 

Odpowiedź: 
13 szt. stopni schodowych o przekroju 12 cm x 30 cm. Szerokość schodów 120 cm. 
 
Pytanie 9: 
Proszę o wskazanie prawidłowej grubości kory. Wg projektu 6-7 cm, wg przedmiaru 3cm.   Czy 
w pozycji 193 przedmiaru nie powinna być wprowadzona krotność? 
 

Odpowiedź: 
W poz. 193 należy przyjąć krotność „4”. 
 
Pytanie 10: 
Która pozycja przedmiaru robót dotyczy schodów z rys. PZT_5 (schody o szerokości 2,7m                     
oraz schody (wymiary opisane z rysunku 8x14x30-natomiast rysunek „urywa” częściowo rzut 
schodów). 
 

Odpowiedź: 
Wszystkie stopnie blokowe z granitu z rys. PZT_4 i PZT_5 ujęte są w poz. 152 przedmiaru 
robót. Szerokość  schodów z rys. PZT_5 ogranicza kształt budynku, należy przyjąć średnią                  
220 cm.  
 
Pytanie 11: 
Poz. 103 przedmiaru robót. Proszę o wskazanie, których rysunków konstrukcyjnych dotyczy                      
ta pozycja. Jaki jest wymiar muru? Z jakiego kamienia ma być wykonany? Czy konstrukcja 
muru w całości ma być z kamienia, czy też kamień ten ma stanowić tylko okładzinę? Jeśli to ma 
być okładzina z kamienia to proszę o podanie grubości muru oraz grubości okładziny. 
 

Odpowiedź: 
Na rys. A8 podane są wymiary i rodzaje murów . Widoczną konstrukcję muru stanowi granit 
łupany nieregularny.   
 
Pytanie 12: 
W przedmiarze robót od poz. 199 do poz. 324 brakuje opisu kodu KNR. Czy w związku                         
z tym Zamawiający uzupełni te opisy, czy też tą część kosztorysu należy przygotować w wersji 
uproszczonej? 
 

Odpowiedź: 
Przedmiar robót zawierający brakujące kody KNR zostanie zamieszczony na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. Przedmiar nie uwzględnia zmian wynikających                        
z niniejszych wyjaśnień. 



   

 

 

Pytanie 13: 
Czy poz. 241 i poz.244 nie zostały zdublowane? 
 

Odpowiedź: 
Należy wycenić obie pozycje . 
 
Pytanie 14: 
Proszę o wyjaśnienie treści poz. 327 przedmiaru robót. Czy nie brakuje pozycji wyjściowej                  
do wprowadzenia pozycji z krotnością? 
 

Odpowiedź: 
Wycenić należy rozbiórkę nawierzchni asfaltowej o łącznej  grubości 6 cm. 
 
Pytanie 15: 
Poz.335-czy w tej pozycji nie brakuje krotności?  
 

Odpowiedź: 
Wywóz gruzu wycenić zgodnie z poz. 334 i 335 przedmiaru robót. 
 
Wniosek nr 11 z dnia 09.12.2022 r. 
 
Pytanie 1: 
Z uwagi na brak danych w projekcie dotyczących długości poszczególnych kabli zwracamy się 
z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów dla części elektrycznej lub dokładne 
określenie jakiego okablowania dotyczą pozycje przedmiarowe 356-360. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów elektrycznych. Cała dokumentacja 
została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że ilość nowych słupów podana w przedmiarze robót - 4 sztuki jest 
zgodna z wymaganiami Zamawiającego, natomiast 15 sztuk słupów (materiał Inwestora) należy 
zabudować w innej lokalizacji. 
 

Odpowiedź:      
Tak, potwierdzam.. 
 
 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ                           
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
 
 
 

                                                                   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                Stanisław Lichosyt 


