
 

 

 

Drawno, 2020-01-30 

 

PIOŚ.271.01.2020.MP                                                                                 

 

 

 TRAWGOL  

 Łukasz Chudy 

Mysłowice 26 

78-314 Sławoborze 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Zagospodarowanie działki nr 211 oraz działki nr 306 obręb 

Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: „Papieski Szlak Kajakowy 

Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” 

 

 

             Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 1843) wyjaśniam: 

 

Ad 1)  Teren objęty przedmiotem zamówienia wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. 

Na działce nr 211 oraz na części działki 210 istnieją ślady starego cmentarza ewangelickiego. 

Pozostała ogrodzona część działki nr 210 to istniejący cmentarz komunalny. 

Działka nr 306 stanowi jezioro Adamowo, która nie jest pod ochroną Konserwatora 

Zabytków. 

W załączeniu karta Gminnej Ewidencji Zabytków przedmiotowego terenu.  

 

Ad 2) Włączenie do sieci energetycznej lamp oświetleniowych do istniejącego przyłącza 

(szafki energetycznej) zlokalizowanej na działce nr 211 usytuowanej pomiędzy boiskiem  

a drogą wojewódzką.  

 

Ad 3)  Zamawiający w celu doprecyzowania PFU w zakresie oświetlenia oraz wyjaśnienia 

niezgodności pomiędzy PFU a załącznikiem nr 1 planem zagospodarowania terenu, podaje 

przykłady oświetlenia ujętego w planie zagospodarowania: 

1) Oświetlenie parkowe opisane jako .prk  w ilości 27 szt. oraz nieopisane w ilości 6 szt.: 

- słup parkowy o wysokości 4,0-5,0 m, stalowy, ocynowany lub aluminiowy; 

- oprawa parkowa - klosz z daszkiem, strumień świetlny LED 4000k-6000k z możliwością 

programowania. 

2) Oświetlenie drogowe opisane jako .dr w ilości 15 szt.: 

- słup o wysokości 4,5-6,0 m stalowy, ocynkowany lub aluminiowy; 

- oprawa drogowa LED do zastosowania na drogi wewnętrzne, osiedlowe  4000k-6000k. 

W załączeniu przykładowe karty techniczne oświetlenia parkowego i drogowego. 

Zamawiający informuje, że oświetlenie prawidłowo ujęte zostało w planie zagospodarowania 

terenu, tj. załącznik nr 1. W opisie oraz załączniku nr 2 do PFU omyłkowo nie ujęto 

oświetlenia oznaczonego jako dr oraz 6 szt. lamp nieoznaczonych, które należy uwzględnić  

w ofercie. 

Jednocześnie przedkłada się również  prawidłowo opisany w zakresie oświetlenia załącznik  

nr 2 do PFU. 
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Ad 4) Szerokość dróg wewnętrznych utwardzonych polbrukiem od 4,0-5,0m.  

Szerokość ścieżek z kruszywa od 1,5 do 2,5 m.  

Szerokość uzależniona od sytuacji terenowej z uwzględnieniem podanej powierzchni. 

Utwardzenie terenu przy hangarze, w wewnątrz obszaru ogrodzonego, należy wycenić  

i uwzględnić w pozycji „remont hangaru”. Utwardzenie tej powierzchni nie jest ujęte w poz. 1 

załącznika nr 2 do PFU. 

Odcinek chodnika stanowiący dojście do pomostu i hangaru należy uwzględnić w poz. 1 

załącznika nr 2 do PFU o szerokości nie mniejszej jak istniejący pomost. 

 

Ad 5) Droga gruntowa oznaczona kolorem szarym w załączniku nr 1 do PFU stanowi 

istniejącą drogę dojazdową utwardzoną kruszywem łamanym 0÷31,5 mm.  

W ofercie należy uwzględnić uzupełnienie istniejącej drogi o 10 cm warstwy kruszywa 

łamanego.  

  

Ad 6)  W przypadku utrudnienia w komunikacji spowodowanym istniejącym drzewostanem 

należy uwzględnić w ofercie wycinkę drzew. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Ad 7) Drzewa uschnięte na działkach objętych inwestycją nie kolidujące w komunikacji - 

uzyskanie zgody oraz ich wycinka, nie stanowi przedmiotu oferty. 

Zamawiający we własnym zakresie uzyska pozwolenie i usunie te drzewa.  

 

Ad 8)  Materiał z wycinki drzew będącej przedmiotem zamówienia tj. drzew kolidujących  

w komunikacji, stanowić będzie własność Wykonawcy, których cenę należy skalkulować  

w ofercie.  

 

Ad 9)  Ścieżki gruntowe w parku nie stanowią chodników. Należy uwzględnić założenia 

określone w PFU. Docelowa ścieżka w parku stanowić ma ścieżkę tzw. „zdrowia”. 

 

Ad 10)  Do remontu hangaru należy uwzględnić atestowaną blachę np. trapezową. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej.  

 

Ad 11)  Zamawiający nie zakłada naprawy „prostowania” konstrukcji stalowej hangaru.  

 

Ad 12)  W kalkulacji należy ująć wymianę rynien i rur spustowych hangaru. 

 

Ad 13) W ofercie należy uwzględnić czyszczenie i malowanie wrót i drzwi stalowych  

w hangarze.  

 

Ad 14)  Pozycja „remont ogrodzenia” nie obejmuje ogrodzenia przy cmentarzu. 

 

Ad 15)  Pod pojęciem „remont ogrodzenia” należy rozumieć rozbiórkę starego ogrodzenia 

przy hangarze oraz wymianę na nowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą i wejściem. 

 

Ad 16)  Żywopłot w ogrodzeniu przy hangarze przeznaczony jest do likwidacji. Żywopłot 

przy krzyżu do pozostawienia. 

 

Ad 17)  Istniejący krzyż (obiekt kultu religijnego) oraz jego ogrodzenie pozostaje w stanie 

istniejącym.  

Należy zaprojektować oświetlenie z pominięciem kolizji z niniejszym obiektem.  

 

Ad 18)  Remont schodów betonowych (przy wejściu na cmentarz) w zakresie: 

-  poziomowania stopni betonowych; 

-  uzupełnienia ubytków betonowych; 

-  konserwacji i malowania stopni betonowych; 

 

 



Zamawiający dopuszcza możliwość rozbiórki istniejących schodów betonowanych oraz 

wyłożenie stopni kostką betonową na podbudowie cementowo- piaskowej.  

Remont barierek w zakresie: 

- prostowania barierek metalowych; 

- czyszczenie i malowanie barierek. 

Zamawiający dopuszcza demontaż starych barierek przy schodach oraz montaż nowych.  

 

Ad 19)  W zakres remontu barierek wchodzą tylko barierki przy schodach prowadzących do 

cmentarza. 

 

Ad 20)  Schody kamienne, pomnik kamienny oraz tablice nagrobne nie stanowią przedmiotu 

zamówienia. 

 

Ad 21) Układ ścieżek określony w PFU nie jest ściśle ustalony. Zamawiający dopuszcza inne 

rozwiązanie niż opisane w PFU.  

 

Ad 22)  Do utwardzenia wierzchniej warstwy ścieżki w parku, opisanej w PFU jako „grys 

koloru czerwonego” w celu wyeliminowania utrudnień związanych z ruchem pieszym  

i rowerowym powodowanych jednolitą frakcją grysu, Zamawiający dopuszcza inny materiał 

niż grys o uziarnieniu 0-16 mm. 

 

Ad 23)  Zamawiający dopuszcza budowę warstwy wierzchniej ścieżek z kruszywa w kolorze 

czerwonym o uziarnieniu ciągłym 0-16 mm spełniające wymogi normy DIN18035. 

 

Ad 24)  Obrzeża do nawierzchni ścieżki należy zastosować w kolorze szarym. 

 

Ad 25)  Zamawiający dopuszcza przy budowie pomostu zabicie na stałe larsenów stalowych 

w celu prawidłowego posadowienia pomostu oraz stabilności terenu utwardzonego z polbruku 

przed pomostem. 

 

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Załączniki: 

1. karta Gminnej Ewidencji Zabytków; 

2. przykładowe karty techniczne oświetlenia parkowego i drogowego; 

3. załącznik nr 2 do PFU 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 



ZESTAWIENIE KOSZTÓW Wariant I: 

Droga wewnętrzna warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8,0 cm ograniczona obustronnie 

krawężnikiem betonowym 15x 30 cm na ławie betonowej z oporem - 1200,0 m2, parking z kostki 

betonowej o grubości 8,0 cm - 290,0 m2, ścieżki wykonane z kruszywa (grys koloru czerwonego). 

Dokumentacja projektowa: 

Kosz przedsięwzięcia około 2 min złotych brutto wartość dokumentacji 4%: 
 
           2 000 000,00 * 4% = 80 000,00 złotych brutto 
 
 

 
LP. 

 
Zakres prac 

Cena jednostkowa 

[netto] 

 
Ilość 

 
Wartość 

 
1 Nawierzchnia z kostki 

betonowej ograniczona 

krawężnikiem na 
podbudowie z kruszywa 

łamanego 
 

 
200,00 zł 

 
1 200,00 m2  
+ 290,00 m2 

 
298 000,00 zł 

2 Ścieżki wykonane z 

kruszywa (grys koloru 

czerwonego) – 

nawierzchnia 

przepuszczalna o 

ciągłym uziarnieniu 

zagęszczalna o grubości 

minimum 15 mm 

ograniczona 

obustronnie obrzeżem 

betonowym o 

wymiarach 20x6 cm 

 

 
142,71 zł 

 
3 500,00 m2 

 
499 500,00 zł 

3 Wykonanie instalacji 

wraz z montażem  

27+6 sztuk lamp 

parkowych LED 

15 sztuk lamp 

drogowych LED  

 

 
 
3 375,00 zł 

 
27 + 6 szt. 
 
15 szt. 

 
 

 
 
162 000,00 zł 

4 Obiekty małej 

architektury: 

- ławki 800,00 zł 20 szt. 16 000,00 zł 
 - kosze 600,00 zł 20 szt. 12 000,00 zł 
 - ścieżka zdrowia 8 000,00 zł 14 szt. 112 000,00 zł  

5 

 

Budowa pomostu  
oraz remont hangaru 
  

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

1 szt. 
1 szt. 

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

6 Remont szatni 

sportowej 

 

 

 

200 000,00 zł 1 szt.  200 000,00 zł 

7 Remont ogrodzenia 
 
 

20 000,00 zł 
 

1 kpl. 
 

20 000,00 zł 
 

8 Remont schodów 

betonowych oraz 

barierek 

 

 
10 000,00 zł 

 
1 kpl. 

 
10 000,00 zł 

   Suma netto: 1 597 500,00 

   VAT 23% 367 425,00 

   Suma brutto: 1 964 925,00 

 

 
Całkowity koszt realizacji zadania w wariancie nr I: 

• 1 597 500,00 + 80 000,00 = 1 677 500,00 złotych netto 

• 385 825,00-VAT 23% 

• 2 063 325,00 złotych brutto 



Wariant II: 

Droga wewnętrzna warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8,0 cm 
ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 15x 30 cm na ławie betonowej z 
oporem - 1200,0 m2, parking z kostki betonowej o grubości 8,0 cm - 290,0 m2, 
ścieżki wykonane z kostki betonowej grubości 6,0 cm ograniczone obrzeżem 
betonowym. 

Dokumentacja projektowa: 

Kosz przedsięwzięcia około 2 min złotych brutto wartość dokumentacji 4%: 
 
            2 000 000,00 * 4% = 80 000,00 złotych brutto 
 
 

 
LP. 

 
Zakres prac 

Cena jednostkowa 

[netto] 

 
Ilość 

 
Wartość 

 
1 Nawierzchnia z kostki 

betonowej ograniczona 

krawężnikiem na 
podbudowie z kruszywa 

łamanego 
 

 
200,00 zł 

 
1 200,00 m2  
+ 290,00 m2 

 
298 000,00 zł 

2 Ścieżki wykonane z 

kostki betonowej gr. 6,0 

cm ograniczona 

obustronnie obrzeżem 

betonowym o 

wymiarach 20x6 cm 

 

 
201,43 zł 

 
3 500,00 m2 

 
705 000,00 zł 

3 Wykonanie instalacji 

wraz z montażem  

27+6 sztuk lamp 

parkowych LED 

15 sztuk lamp 

drogowych LED  

 

 
 
3 375,00 zł 

 
27 + 6 szt. 
 
15 szt. 

 
 

 
162 000,00 zł 

4 Obiekty małej 

architektury: 

- ławki 800,00 zł 20 szt. 16 000,00 zł 
 - kosze 600,00 zł 20 szt. 12 000,00 zł 
 - ścieżka zdrowia 8 000,00 zł 14 szt. 112 000,00 zł  

5 
 

Budowa pomostu  
oraz remont hangaru 
  

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

1 szt. 
1 szt. 

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

6 Remont szatni 

sportowej 

 

 

 

200 000,00 zł 1 szt.  200 000,00 zł 

7 Remont ogrodzenia 
 
 

20 000,00 zł 
 

1 kpl. 
 

20 000,00 zł 
 

8 Remont schodów 

betonowych oraz 

barierek 

 

 
10 000,00 zł 

 
1 kpl. 

 
10 000,00 zł 

   Suma netto: 1 803 000,00 

   VAT 23% 414 690,00 

   Suma brutto: 2 217 690,00 
 
 

Całkowity koszt realizacji zadania w wariancie nr II: 

• 1 803 000,00 + 80 000,00 = 1 883 000,00 złotych netto 

• 433 090,00-VAT 23% 

• 2 217 690,00 złotych brutto 

 



Wariant III: 

Droga wewnętrzna warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8,0 cm 
ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 15x 30 cm na ławie betonowej z 
oporem - 1200,0 m2, parking z kostki betonowej o grubości 8,0 cm - 290,0 m2, 
ścieżki wykonane z masy bitumicznej (dwie warstwy). 

Dokumentacja projektowa: 

Kosz przedsięwzięcia około 2 min złotych brutto wartość dokumentacji 4%: 
 
             2 000 000,00 * 4% = 80 000,00 złotych brutto 
 
 

 
LP. 

 
Zakres prac 

Cena jednostkowa 

[netto] 

 
Ilość 

 
Wartość 

 
1 Nawierzchnia z kostki 

betonowej ograniczona 
krawężnikiem na 

podbudowie z kruszywa 

łamanego 
 

 
200,00 zł 

 
1 200,00 m2  
+ 290,00 m2 

 
298 000,00 zł 

2 Ścieżki wykonane z 

kostki betonowej gr. 6,0 

cm ograniczona 

obustronnie obrzeżem 

betonowym o 

wymiarach 20x6 cm 

 

 
221,43 zł 

 
3 500,00 m2 

 
775 000,00 zł 

3 Wykonanie instalacji 

wraz z montażem  

27+6 sztuk lamp 

parkowych LED 

15 sztuk lamp 

drogowych LED  

 

 
 
3 375,00 zł 

 
27 + 6 szt. 
 
15 szt. 

 
 

 
162 000,00 zł 

4 Obiekty małej 

architektury: 

- ławki 800,00 zł 20 szt. 16 000,00 zł 
 - kosze 600,00 zł 20 szt. 12 000,00 zł 
 - ścieżka zdrowia 8 000,00 zł 14 szt. 112 000,00 zł  

5 

 

Budowa pomostu  
oraz remont hangaru 
  

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

1 szt. 
1 szt. 

108 000,00 zł 
160 000,00 zł 

6 Remont szatni 

sportowej 

 

 

 

200 000,00 zł 1 szt.  200 000,00 zł 

7 Remont ogrodzenia 
 
 

20 000,00 zł 
 

1 kpl. 
 

20 000,00 zł 
 

8 Remont schodów 

betonowych oraz 

barierek 

 

 
10 000,00 zł 

 
1 kpl. 

 
10 000,00 zł 

   Suma netto: 1 873 000,00 

   VAT 23% 430 790,00 

   Suma brutto: 2 303 790,00 
 
 

 

Całkowity koszt realizacji zadania w wariancie nr III: 

• 1 873 000,00 + 80 000,00 = 1 953 000,00 złotych netto 

• 449 190,00 -VAT 23% 

• 2 402 190,00 złotych brutto 



 

 

Podsumowanie: 

Po przeanalizowaniu kosztów wykonania wybrano wariant nr I.  
 
Charakteryzuje się dużą trwałością, łatwością utrzymania oraz tym, iż wybudowane 
ścieżki będą miały nawierzchnię przepuszczalną. Koszty utrzymania dla wszystkich 
wariantów są analogiczne.  
Poniżej przedstawiono zestawienie głównych kosztów utrzymania. 

Koszty oświetlenia: 

27 opraw x 40 W x 12h (założono średni czas użytkowania na dobę) x 365 / 1000 = 
4 7304 kWh przez  
rok x 0,50 zł. (koszt kWh wraz z opłatami dodatkowymi) = 2 365,20 zł. 

 

Koszy sprzątania oraz wywozu odpadów: 

6 miesięcy (sezon letni) x 3 000,00 (miesięczny koszt) + 6 miesięcy (sezon zimowy) 
x 1 000,0  
(miesięczny koszt) = 24 000,00 

 

Koszty utrzymania budynku: 

Założono: 

12 (ilość miesięcy) x 1 000,0 (koszt utrzymania) = 12 000,00 

Całkowity koszt utrzymania obiektu (roczny): 38 365,20 złotych (koszty nie 
uwzględniają amortyzacji) 
 


