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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach” 

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) odpowiadając na 
pytania Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
Z dokumentacji przetargowej wynika, że na rejon budowy nie jest uchwalony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i, że ma być uchwalony w II kwartale 2023 roku. 
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy jeśli ww. termin nie zostanie dotrzymany, to 
czy bez MPZP można będzie wykonywać dokumentację projektową. MPZP powstaje na 
podstawie założeń przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), dlatego 
realizacja projektu bez uchwalenia MPZP jest możliwa. 
 
Odpowiedź: 
Tak, można będzie wykonywać dokumentację projektową bez MPZP. Wytyczne są zbieżne  
z uchwalanymi zapisami MPZP. 
 
Pytanie nr 2:  
MPZP jest wymagany do uzyskania pozwolenia budowlanego, dlatego prosimy  
o wyjaśnienie, czy w przypadku jego nie uchwalenia w terminie okr. w pkt 1. Zamawiający 
odpowiednio przesunie termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia 
budowlanego wskazany w SWZ na 30.09.2023 r. oraz termin wykonania całości robót 
wskazany na 15.11.2024 r. 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli termin uprawomocnienia się MPZP przekroczy 30 września 2023 r. to będzie to 
podstawa do przesunięcia terminów i sporządzenia aneksu do umowy. 
 
Pytanie nr 3:  
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis w pkt V.1., że Wykonawca wykona i 
przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową (bez prawomocnego pozwolenia 
budowlanego) w terminie do 30.09.2023 r.. Czy powyższe oznacza, że w tym terminie 
Wykonawca ma jedynie wykonać i przekazać Zamawiającemu projekt, czy projekt wraz z 
pozwoleniem budowlanym, które nie musi być prawomocne.  
Zwracamy uwagę, że jeśli pozwolenie budowlane ma uzyskać Wykonawca, to nie ma on 
wpływu na okres wydania tej decyzji, który może wynosić od 30 dni do kilku miesięcy. Z tego 
powodu prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdyby okres wydania pozwolenia 



  

budowlanego wydłużył się ponad 30 dni Zamawiający odpowiednio przesunie wskazany w 
SWZ termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia budowlanego oraz 
termin wykonania całego zadania. 
 
Odpowiedź: 
W terminie do 30.09.2023 r. ma zostać wykonana sama kompletna dokumentacja 
umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli dokumentacja będzie kompletna 
organ ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Taki okres należy zabezpieczyć na 
uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli z winny organu termin ten zostanie przesunięty to 
będzie to podstawa do sporządzenia aneksu i przesunięcia terminu zakończenia zadania. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy w I. etapie należy rozebrać wiatę, która znajduje się na terenie II etapu. 
 
Odpowiedź: 
Nie należy uwzględnić, chyba, że z opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji 
wyniknie, iż niektóre jej elementy będą kolidować z wykonaniem etapu I, wówczas będzie 
stanowić to prace dodatkowe. 
 
Pytanie nr 5:  
Czy w I etapie należy uwzględnić wywóz hałdy ziemi i gruzu betonowego wraz z utylizacją, 
które to odpady znajdują się na terenie II etapu. 
 
Odpowiedź: 
Hałda ziemi i gruz jest składowany jako materiał z prowadzonych robót budowlanych na 
Osiedlu Kwiatowym i będzie wywieziony przez Wykonawcę tych prac do końca sierpnia  
2023 r. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy w I. etapie należy rozebrać sieć wodociągową i kable energetyczne, które znajduje się 
na terenie II etapu. 
 
Odpowiedź: 
Tylko w przypadku gdy będą znajdowały się na terenie oznaczonym jako etap I. 
 
Pytanie nr 7:  
Czy w ramach I. etapu należy uwzględnić wycinkę drzew tylko na powierzchni tego etapu, 
czy na całym obszarze cmentarza. 
 
Odpowiedź: 
Wycinkę drzew należy uwzględnić tylko na powierzchni etapu I. 
 
Pytanie nr 8:  
Czy w ramach usunięcia drzew należy usunąć także ich korzenie. 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 9:  
Uwzględniając, że opracowywany jest MPZP dla obszaru przyszłego cmentarza prosimy o 
informację, czy przyjęta w tym planie kategoria terenu będzie powodować możliwość 
naliczenia opłat za wycinkę drzew. Jeśli tak, to Starostwo w swojej decyzji może naliczyć 
znaczne opłaty lub nakazać nasadzenia zastępcze. Z koncepcji budowy cmentarza wynika, 
że nowe nasadzenia mogłyby być wykonane na terenie cmentarza. Ponieważ nasadzenia 
nie znajdują się w zakresie tego zamówienia, to prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
jako właściciel terenu poniesie ewentualne opłaty lub wykona nasadzenia zastępcze, w 
zależności od decyzji Starosty Powiatu Krapkowickiego. Nie podjęcie tej decyzji przez 



  

Zamawiającego na tym etapie spowoduje, że Wykonawca w swojej ofercie będzie zmuszony 
dodać koszt opłat za wycinkę drzew, co znacznie podroży tą ofertę.  
 
Odpowiedź: 
Koszt wycinki lub nasadzeń zastępczych nie jest kosztem po stronie Wykonawcy i nie należy 
go uwzględnić w wycenie prac. Wykonawca w swoim opracowaniu winien racjonalnie 
podchodzić do kwestii wycinki i ograniczyć się do wycinki tylko drzew kolidujących  
z infrastrukturą. 
 
Pytanie nr 10:  
Prosimy o udostepnienie rysunków elewacji kaplicy wynikających z opublikowanej 
wizualizacji, co pozwoli dokładniej wyliczyć ilości robót w kaplicy i przybudówkach oraz 
dobrać i wycenić stolarkę elewacyjną, szczególnie na ścianach szczytowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada rysunków elewacji. Zadanie jest typu „zaprojektuj i wybuduj” i to 
wykonawca sporządzi dokumentację projektową. Wizualizacja jest jedynie wytyczną do 
opracowania dokumentacji i nie posiada konkretnych wymiarów. 
 
Pytanie nr 11:  
Czy na ocieplenie i wykończenie elewacji kaplicy i przybudówek zamiast blach aluminiowych 
na szkielecie systemowym i wełnie  można zastosować znacznie tańsze typowe ocieplenie 
styropianem w metodzie BSO, wykończonej tynkami strukturalnymi w kolorystyce jak na 
wizualizacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy. Do wyceny zamiast systemu z blachą 
aluminiową i wełną należy przyjąć typowe ocieplenie styropianem w metodzie BSO. Grubość 
styropianu i poszczególne warstwy będą wynikały z opracowanej dokumentacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. 
 
Pytanie nr 12:  
Czy na pokrycie dachu może być zastosować panele z blachy aluminiowej grub. 0,6 mm, 
spełniające wymagania gwarancji z PFU minimum 40 lat, ponieważ panele o grub. 0,7 mm 
są trudno dostępne. 
 
Odpowiedź: 
Tak, można przyjąć o ile będą posiadały stosowną gwarancję, która po wykonaniu zadania 
zostanie przekazana Zamawiającemu. 
 
Pytanie nr 13:  
Na str. 28 PFU zapisano, że na przeszklonych drzwi zewnętrznych i okien należy 
przewidzieć możliwość zastosowania rolet o napędzie elektrycznym, montowanych 
podtynkowo w ociepleniu (roleta antywłamaniowa, o wzmocnionych piórach,  
z zabezpieczeniem przed podnoszeniem od zewnątrz). 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć ww. zapis; „przewidzieć możliwość 
zastosowania”, ponieważ z informacji producenta rolet i żaluzji fasadowych wynika, że na 
tym obiekcie istnieje możliwość zabudowy podtynkowych skrzynek jedynie pod żaluzje 
fasadowe, które można zamontować w przyszłości, ale nie ma takiej możliwości pod 
zabudowę rolet antywłamaniowych o wzmocnionych piórach. Niestety żaluzje fasadowe nie 
mają właściwości antywłamaniowych. Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy ww. 
rolety należy uwzględnić w ofercie, czy nie. Informacja ta jest istotna, ponieważ rolety o takiej 
specyfikacji są drogie, szczególnie na skośnych oknach na elewacjach szczytowych.  
 
Odpowiedź: 
Proszę o uwzględnienie rolet fasadowych w ofercie. 
 
 



  

Pytanie nr 14:  
Czy w zakresie oferty należy ująć dostawę organów i miksera, jeśli tak, to o jakich 
parametrach i jakiej klasy. Ze względu na duży wybór tych urządzeń i odpowiadające temu 
bardzo duże rozpiętości cenowe ich dobór jest to ważną decyzją Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Dostawa w/w sprzętu nie jest częścią zamówienia. 
 
Pytanie nr 15:  
Czy na antresoli poza organami należy przewidzieć jakieś wyposażenie, jeśli tak to jakie. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie antresoli będzie wynikało z opracowanej dokumentacji, którą wykona  
i przedstawi Wykonawca prac. Dostawa organów nie jest częścią zamówienia. 
 
Pytanie nr 16:  
Prosimy o doprecyzowanie wymogów w zakresie doboru wyposażenia prezbiterium, tj. 
ołtarzyka, mównicy, krzeseł i katafalku. Ze względu na duży wybór tego wyposażenia i 
odpowiadające temu duże rozpiętości cenowe decyzja Zamawiającego choćby w zakresie 
rodzaju materiałów, z których mają być te elementy pozwoli Wykonawcy dobrać w ofercie 
właściwe ceny ofertowe. 
 
Odpowiedź: 
Wyposażenie winno spełniać wymogi określone w PFU.  
W uzupełnieniu Zamawiający informuje, że: mównica winna być drewniana - dębowa, 
ołtarzyk drewniany, też dębowy. Katafalk metalowy na kółkach, malowany proszkowo, 
wykończony ozdobną tkaniną, umożliwiający wprowadzenie i wyprowadzenie trumny ze 
zwłokami z kaplicy. Grubość poszczególnych elementów winna zapewnić stabilność pracy  
i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie i wynikać z typowych standardowych wymiarów  
i obliczeń. Krzesła drewniane lub metalowe z oparciem, można również przyjąć do wyceny 
ławki drewniane lub metalowo-drewniane z oparciem. Ostateczny wzór mebli zostanie 
przedstawiony do akceptacji  Zmawiającego na etapie dokumentacji. 
 
Pytanie nr 17:  
Zwracamy się z prośbą o zmianę rodzajów kruszywa wskazanego w PFU w podpunkcie 
„Wytyczne wykonania nawierzchni tłuczniowej” z powodu braku dostępności tych frakcji.  
Proponowane zmiany:  

- warstwa dolna – zmiana z kruszywa frakcji 16/25 mm i 25/60 mm na frakcję 0/63 mm  
- warstwa górna – zmiana z kruszywa 5/16 mm i 25/40 mm na frakcję 0/31,5 mm. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy o ile zostaną spełnione w trakcie 
wykonania zadania inne parametry drogi, w tym odpowiednie zagęszczenie i nośność samej 
drogi lub ścieżki. 
 
Pytanie nr 18:  
Prosimy o wskazania planowanego sposobu ogrzewania budynku kaplicy oraz sposobu 
ogrzewania wody użytkowej dla tego obiektu. W przypadku decyzji o ogrzewaniu 
elektrycznym prosimy o wskazanie, czy ma to być ogrzewanie podłogowe zasilane np. 
pompą ciepła, czy ogrzewanie w postaci grzejników elektrycznych, nagrzewnic elektrycznych 
lub klimatyzatorów. 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, iż jest to ogrzewanie klimatyzatorami z funkcją 
grzania. W pomieszczeniach wyposażonych w instalacje wod-kan ogrzewanie elektryczne 
np. grzejnikami elektrycznymi lub grzejniki na podczerwień. 
Ciepła woda użytkowa z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych.  



  

Wymaga się rozwiązań funkcjonalnych i uzasadnionych ekonomicznie, tak aby przyszła 

eksploatacja budynku nie była kosztowna. 

 
Pytanie nr 19:  
Prosimy o określenie czy na terenie cmentarza planowana jest budowa kanalizacji 
deszczowej. Jeśli tak to w jakim zakresie (drogi wewnętrzne, kaplica, alejki) oraz jaki będzie 
sposób zagospodarowania lub odprowadzenia wód opadowych. W przypadku konieczności 
odprowadzenia wód deszczowych prosimy o określenie miejsca odprowadzania lub 
informacji o dopuszczeniu zastosowania studni chłonnych.  
W PFU zawarto informację, że projektant na podstawie dokumentacji geologicznej podejmie 
decyzję o konieczności realizacji kanalizacji deszczowej, ale nie podjęcie tej decyzji przez 
Zamawiającego na tym etapie spowoduje, że Wykonawca w swojej ofercie będzie zmuszony 
dodać koszt kanalizacji deszczowej, co podroży tą ofertę.  
 
Odpowiedź: 
Sposób zagospodarowania wód opadowych winien wynikać z dokumentacji projektowej, nie 
mniej jednak Zamawiający dopuszcza, o ile będzie to zgodne z przepisami, rozprowadzenie 
wód opadowych ze ścieżek i dróg poprzez powierzchniowe wchłanianie. W przypadku 
budynku należy przewidzieć taki sposób rozprowadzenia wód opadowych, aby nie 
gromadziły się na powierzchni, nie powodowały powstawania zastoisk wodnych, zalewania  
i podtapiania grobowców i grobów, jak również fundamentów kaplicy.  
Sposób zagospodarowania winien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
nie planuje w najbliższym czasie budowy kanalizacji deszczowej w pobliżu cmentarza,  
a najbliżej położona istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się około 300 m od 
cmentarza w ul. Wrzosowej lub Jaśminowej. 
 
Pytanie nr 20:  
Prosimy o informację jaką ilość hydrantów należy przewidzieć na terenie cmentarza i w jego 
obrębie. 
 
Odpowiedź: 
Ilość hydrantów będzie wynikać z dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów. 
Przewiduje się minimum 1 przy kaplicy. W pobliżu cmentarza, wzdłuż ul. Wrzosowej po 
stronie cmentarza, biegnie sieć wodociągowa o średnicy 150 mm. 
 
Pytanie nr 21:  
W jaki sposób przewidzieć odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z terenu cmentarza.  
Z informacji uzyskanej od WiK Krapkowice wynika, że w przyszłym roku jest planowana 
budowa kanalizacji sanitarnej przebiegającej w sąsiedztwie cmentarza. Czy wobec tego 
można przyjąć, że to zadanie zostanie zrealizowane i będzie możliwe podłączenie kanalizacji 
z cmentarza do ww. sieci zewnętrznej. Czy będzie możliwe podłączenie grawitacyjne do tej 
sieci, czy należy zaplanować budowę przepompowni ścieków dla tego celu. W PFU zawarto 
informację, że nie wyklucza się konieczności budowy przepompowni ścieków, ale nie 
podjęcie tej decyzji przez Zamawiającego na tym etapie spowoduje, że Wykonawca w swojej 
ofercie będzie zmuszony dodać koszt przepompowni, co podroży jego ofertę. Jeżeli 
odpowiedź Zamawiającego na tym etapie nie jest możliwa, to prosimy o wyjaśnienie czy 
Zamawiający jest w posiadaniu projektu planowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i 
czy może ją udostępnić. Dokumentacja byłaby pomocna w określeniu parametrów 
technicznych oraz rzędnych planowanej sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie kalkulacji 
zasadności montażu przepompowni ścieków sanitarnych z wewnętrznej sieci kanalizacyjnej 
z terenu cmentarza. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w  załączeniu udostępnia fragment dokumentacji sieci kanalizacyjnej wraz  
z pompownią. Forma podłączenia do zaprojektowanej kanalizacji będzie wynikać  
z opracowanej dokumentacji przez Wykonawcę. Pompownia i sieć kanalizacyjna jest 
planowana do wykonania przez WIK sp. z o.o w Krapkowicach do końca 2024 r. Takie 



  

rozwiązanie należy przyjąć do wyceny. W przypadku nie wykonania tej sieci przez WIK  
sp. z o.o Zamawiający zgodnie z projektem umowy wprowadzi rozwiązania zamienne. 
 
Pytanie nr 22:  
Czy zamawiający jest w posiadaniu projektu planowanego przedsięwzięcia w postaci 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ? Dokumentacja byłaby pomocna w określeniu 
parametrów technicznych oraz rzędnych planowanej sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie 
kalkulacji zasadności montażu przepompowni ścieków sanitarnych z wewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej z terenu cmentarza. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 21. 
 
Pytanie nr 23:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz załącznik 
graficzny A-2 
W związku z oznaczeniem zakresu dla etapu 1 robót na rysunku A-2 oraz rozbieżnością w 
opisie PFU, proszę o informację czy wykonanie makroniwelacji, wycinki drzew, rozbiórki 
ogrodzenia, rozbiórki sieci, jak również wykonanie nowego ogrodzenia oraz nasadzeń wokół 
ogrodzenia, dotyczy całości terenu, łącznie z terenem oznaczonym na rysunku A-2 jako etap 
2 robót budowlanych? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem w PFU należy wykonać ogrodzenie na całości terenu cmentarza, 
pozostałe elementy wyszczególnione w pytaniu należy wykonać tylko dla etapu I. 
Należy uwzględnić  rozbiórkę całości ogrodzenia z pozostawieniem 317,0 mb od strony 
południowej, które pozostanie jako część ogrodzenia cmentarza.  
Nasadzenia są przewidziane do wykonania w II etapie. 
 
Pytanie nr 24:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz załącznik 
pn. „szacunkowa ilość robót w I etapie” 
W związku z rozbieżnością pomiędzy informacjami z tabeli ze str. 19 PFU a załącznikiem pn. 
„szacunkowe ilości robót w I etapie”, proszę o doprecyzowanie rodzaju oraz ilości nasadzeń 
do wykonania. 
Tabela ze str. 19: 
„Zieleń 
- powierzchnia objęta zielenią izolacyjną niską i wysoką- 7896 m2” 
Tabela z załącznika pn. „szacunkowe ilości robót w I etapie” 
„Zieleń 
- trawnik w terenie płaskim na terenach miejskich” 
 
Odpowiedź: 
W I etapie nie przewiduje się wykonania nasadzeń.  
Przyjęto wykonanie obsiewu powierzchni pod przyszłe nasadzenia wysokie i niskie. 
 
Pytanie nr 25:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ  
Czy Wykonawca ma w swojej ofercie ująć zakup krzyża przed kaplicę, jak również 
dzwonnicy przedstawionej na rysunkach A-1, A-2? 
 
Odpowiedź: 
Dzwonnica nie jest przewidziana do realizacji w etapie I. Wykonawca powinien przewidzieć 
jedynie doprowadzenie rury osłonowej od skrzynki elektrycznej umożliwiające w przyszłości 
poprowadzenie zasilania elektrycznego do dzwonnicy.  
Krzyż jest przewidziany do realizacji w etapie II. 

 
 



  

Pytanie nr 26:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ oraz załącznika pn. „szacunkowa ilość robót w I 
etapie” 
„ogrodzenie z przęsłami panelowymi typu Nylofor 3D bez bram wjazdowych” 
Czy Wykonawca ma w swojej ofercie ująć zakup wszystkich furtek oraz bram 
przedstawionych na rysunku A-2, poza jedną bramą oznaczoną przy ogrodzeniu 
panelowym? 
 
Odpowiedź: 
Tak, powinien ująć. Ogrodzenie winno być tak wykonane i zaprojektowane, aby spełniało 
wymogi prawa i uniemożliwiało wejście zwierzętom na teren cmentarza i być zgodne  
z załączonym planem zagospodarowania terenu. 
 
Pytanie nr 27:  
Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ 
Czy Wykonawca w swojej ofercie winien ująć podłączenie projektowanej sieci do kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Wrzosowej? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi do pytania nr 21 i 22. 
 
Pytanie nr 28:  
Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ 
Czy Wykonawca w swojej ofercie winien ująć rozbiórkę istniejącej na działce 60/4 wiaty, jak 
również wywóz i utylizację lub rozplantowanie zeskładowanych hałd kruszywa/ziemi oraz 
gruzu ? 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 5. 

 
Pytanie nr 29:  
Dotyczy załącznika nr 10 do SWZ 
Czy Wykonawca w swojej ofercie winien ująć utylizację istniejącego ogrodzenia? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie koszt utylizacji ogrodzenia. 
 
Pytanie nr 30:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – załącznika graficznego A-2 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy załącznikami graficznymi a opisem Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego oraz załącznikiem uwzględniającym szacunkową ilość robót w 1 
etapie, prosimy o doprecyzowanie: 
1. ilości kolumbariów do wykonania dla 1 etapu robót (rysunek A-2 przedstawia 2 szt. dla 1 
etapu, natomiast PFU jedynie 1 szt.) 
2. całkowitej długości ogrodzenia panelowego (ogrodzenie oznaczone na rysunku A-2, 
zgodnie ze skalą, ma długość całkowitą ok. 1240 mb, natomiast zgodnie z PFU 923 mb ) 
3. szerokości projektowanych dróg i ścieżek (drogi główne wewnętrzne na rysunku A-2, 
zgodnie ze skalą, mają szerokość 5 m, natomiast zgodnie z PFU 4 m, drogi główne 
zewnętrzne 6 m, natomiast zgodnie z PFU 5 m, brak jest ścieżek o szerokości 2,5 m) - ilości 
oraz rodzaj nawierzchni podanych w PFU nie mają swojego odzwierciedlenia na rysunku  
A-2.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowując zapisy PFU informuję: 
1. w I etapie do realizacji jest jedno kolumbarium. 
2. w I etapie do realizacji jest całość ogrodzenia z wyjątkiem odcinka 317,0 mb od strony 

południowej, który pozostaje jako istniejące ogrodzenie. 



  

3. planowane drogi ze względów ekonomicznych zostały zawężone o 1m. Prawidłowe 
szerokości występują w części opisowej. Odzwierciedlenie nawierzchni oddaje rysunek 9 
oraz treść PFU. Na planie zagospodarowania nie występują ścieżki 2,5m. Tej szerokości 
są zewnętrzne chodniki o długości jak w tabeli nr 1 PFU. 

  
Pytanie nr 31:  
Dotyczy zapisów: XVI. Pkt. 10 SWZ 
Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu metodą uproszczoną?  
 
Odpowiedź: 
Kosztorys powinien być dostarczony wraz z dokumentacją projektową, przez Wykonawcę,  
z którym zostanie podpisana umowa. Kosztorys zgodnie z zapisami umowy winien być 
szczegółowy. 
 
Pytanie nr 32: 
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy  
Z jakiego miejsca miałoby być zrealizowane główne złącze kablowe. Czy Inwestor posiada 
uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej, jeżeli nie to czy takie uzgodnienia miałyby być 
po stronie wykonawcy. Czy Wykonawca miałby uwzględnić w swojej ofercie wykonanie 
przyłącza energetycznego. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie posiada uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej. Uzgodnienia, projekt  
i wykonanie przyłącza elektrycznego jest po stronie Wykonawcy. Przy projektowanej 
pompowni ścieków, którą ma wykonać WIK sp z o.o., na granicy z projektowanym 
cmentarzem, znajduje się nowo wybudowana skrzynka zasilająca, więc możliwym jest, iż to 
miejsce będzie wskazane jako punkt włączenia do sieci elektrycznej. 
 
Pytanie nr 33:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy  
Proszę o doprecyzowanie ilości oraz wymagań stawianych sieci monitoringu (parametry 
techniczne) 
 
Odpowiedź:  
Projekt sieci monitoringu winien objąć cały teren cmentarza, można go powiązać ze słupami 
oświetleniowymi. Monitoringiem powinny być objęte wszystkie wejścia na cmentarz, 
umożliwiające uchwycenie  osób wchodzących i wychodzących z cmentarza.  
Projektowane kamery o parametrach nie gorszych niż kamery typu IPCHFW5831E-Z5E-
0735 należy podłączyć do switcha np. DAHUA PFS3110-8ET-96-V2 umieszczonego  
w szafie monitoringu w budynku kaplicy. Kamery należy połączyć z szafą monitoringu za 
pomocą sieci kablowych podziemnych. Połączenie sieci ze strażą miejską za pomocą sieci 
GSM lub bezprzewodowej o przepustowości umożliwiającej realizację monitoringu. Należy 
przewidzieć wykonie kabli osłonowych do granicy z ul. Wrzosową umożliwiającą  
w przyszłości wpięcie do sieci światłowodowej. Monitoring winien zawierać wszystkie 
elementy zapewniające możliwość realizacji monitoringu na obiekcie i wynikać  
z dokumentacji projektowej, którą opracuje Wykonawca.  
W etapie I winny być zrealizowane wszystkie elementy umożliwiające monitoring na części 
cmentarza objętej  tym etapem.  
 
Pytanie nr 34:  
Dotyczy: załącznika nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy 
Proszę o doprecyzowanie sposobu podłączenia sieci monitoringu do straży miejskiej (sieć 
bezprzewodowa czy kablowa, sposób podglądu obrazu kamer. 
 
Odpowiedź:  
Połączenie sieci ze strażą miejską za pomocą sieci GSM lub bezprzewodowej  
o przepustowości umożliwiającej realizację monitoringu. Należy przewidzieć wykonie kabli 



  

osłonowych do granicy z ul. Wrzosową umożliwiającą w przyszłości wpięcie do sieci 
światłowodowej. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty do dnia  
20 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2023 r.  
o godz. 11:00. 
 
 

 
 

Podpisał: 
Zastępca Burmistrza 

 
/-/ Arnold Joszko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Barbara Zając, tel. 77/44 66 835, e-mail: b.zajac@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 

Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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