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BZP.272.10.2020.AB                                              Wrocław, dnia 28 wrzesień  2020 r. 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

Dotyczy:  Postępowania nr BZP.272.10.2020.AB prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Założenie trawników oraz wykonanie 
robót przygotowawczych dla nasadzeń roślin w parku na terenie zespołu Pałacowo-
Parkowego w Białkowie, gmina Wińsko.” 
 

 Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, i udziela na nie 

odpowiedzi w trybie o artykuł 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na 

pozostałe zapytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie. 

 
Pytanie nr 1: 
 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy na wiosnę ? Ewentualnie czy 

istnieje możliwość wykonania samego wysiewu nasion traw dopiero na wiosnę ? Biorąc 

pod uwagę potrzebę wykonania w pierwszej kolejności prac ziemnych, realny termin 

wysiewu traw przesuwa się na listopad, który jest zbyt późnym terminem i nie 

gwarantuje wschodu trawnika w roku bieżącym. 

Odpowiedź nr 1 

Po zakończeniu postępowania Zamawiający planuje podpisać umowę w terminach 

dopuszczalnych przez SIWZ i ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

Zgodnie z par. 3, ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zakończy realizację Przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w Formularzu Oferty. Możliwości zmiany postanowień 

umowy zostały uwzględnione w par. 11 wzoru umowy. Zmiana terminu zakończenia 

realizacji będzie mogła nastąpić jeżeli wystąpi co najmniej jedna z przesłanek 

wymieniona w w/w paragrafie. 

Pytanie nr 2: 
Czy istniejące ścieżki są zbudowane w sposób umozliwiający poruszanie się po nich (po 

ułożeniu zabezpieczenia) ciężkiego sprzętu (tj. koparko-ładowarki) ? Czy też są to 

wyłącznie ciągi piesze bez podbudowy ? Ewentualnie jaką normę nacisku spełniają ? 

Odpowiedź nr 2 

Zgodnie z zapisem zawartym w Dziale II punkt 2 Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować tymczasowe zabezpieczenia wykonanych ścieżek, aby nie dopuścić do 

zniszczenia wykonanych na terenie parku robót. 

Zamawiający informuje, że ścieżki i drogi wykonane w parku mają następującą 

konstrukcję: 

Droga od strony południowej oraz ring wokół budynku pałacu: 
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- nawierzchnia- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm; 

- podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm, gr. 20 cm; 

- podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów podłoża G1 poprzez wbudowanie 

warstwy piasku stabilizowanej cementem o Rm>= 2,5MPa, gr. 25 cm; 

Pozostałe ścieżki: 

- nawierzchnia- zagęszczony piasek łamany, gr. 1 cm; 

- podbudowa- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm, gr. 14 cm; 

- podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów podłoża G1 poprzez wbudowanie 

warstwy piasku stabilizowanej cementem o Rm>= 1,5MPa, gr. 10 cm. 

 Poruszanie się koparko-ładowarką po drodze od strony południowej oraz po ringu wokół 

budynku pałacu nie powinno być problemem ze względu obciążenie. Należy uważać, aby 

nie uszkodzić zewnętrznej warstwy bieżnikiem maszyny. 

 

Pytanie nr 3: 
Projekt umowy w par. 3 pkt. 3 przewiduje "sukcesywne" wymiany gruntu pod 

nasadzenia. Prosimy o wyjaśnienie, jak ma to zostać wykonane w momencie, kiedy już 

będzie np. zrealiowane założenie trawnika (będzie się to wiązało z jego uszkodzeniem w 

momencie wymiany gruntu) ? Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wymiane 

gruntu pod nasadzenia równolegle do prac związanych z założeniem trawnika ? 

Odpowiedź nr 3 

Wymiany gruntu pod nasadzenia ma być wykonane nie później niż będzie to wynikało z 

harmonogramu nasadzeń. Nie ma jednakże przeciwwskazań, aby wymiany gruntu 

dokonać wcześniej po uprzednim uzgodnieniu dokładnych zakresów z Przedstawicielem 

Zamawiającego.   

Pytanie nr 4: 
W wielu miejscach projektu rośliny są zaprojektowane wprost na terenie trawnika lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie. Proszę o informację kiedy będą wykonywane nasadzenia 

roślin - czy przed, równolegle czy też po wykonaniu trawnika ? Kto będzie odpowiedzialny 

za uszkodzenie trawnika w przypadku wykonywania nasadzeń po założeniu trawnika ? W 

jaki sposób ma być wykonane oddzielenie powierzchni trawnika od powierzchni nasadzeń 

i kto będzie je wykonywał ? 

Odpowiedź nr 4 

Nasadzenia roślin będą wykonywane równolegle lub po wykonaniu trawnika. Wykonawca 

nie będzie odpowiedzialny za uszkodzenia trawnika dokonane przez osoby trzecie. 

Zamawiający nie przewiduje oddzielenia trawnika od powierzchni nasadzeń. 

Pytanie nr 5: 
Projekt umowy w par. 3 pkt. 5 przewiduje uznaniowe prawo odmowy odbioru humusu - 

proszę o doprecyzowanie kryteriów odmowy odbioru humusu i potwierdzenie, że znajdą 

się w umowie. 

Odpowiedź nr 5 
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Parametry, jakie ma spełniać dostarczony humus, zostały opisane z Opisie Przedmiotu 

Zamówienia w Dziale III. Zamawiający nie przyjmie dostawy, jeżeli dana partia humusu 

nie spełni podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagań.   

 
 

 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium: 

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 05.10.2020 r., do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert -  05.10.2020 r., godz. 11:00. 
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