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WSZYSCY WYKONAWCY 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że do przedmiotowego postępowania 

wpłynęły następujące pytania, na które zostają udzielone odpowiedzi: 

1. Dotyczy branży budowlanej 

Według informacji z PFU punkt 1.3 „zakres opracowania obejmuje działkę budowlaną o nr 

5/28, obręb 26” a powierzchnia działki według punktu 1.6 wynosi 27 792m2. Według 

informacji z PFU punkt 2.4.2 Projekt zagospodarowania terenu „W ramach zagospodarowania 

terenu należy zaprojektować i wykonać: 

• przygotowanie terenu (przygotowanie terenów zielonych – ok. 2000m2 powierzchni, niwelacja 

terenu – ok. 2000m2 powierzchni, zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót 

ziemnych (ok. 16szt.), karczowanie drzew i krzewów)” i według punktu 2.4.6 Zieleń „Elementy 

projektu zieleni: 

• w miarę możliwości, na terenie niezabudowanym – należy zachować istniejące podłoże 

glebowe, murawę i rosnące rośliny (trawy, krzewy i drzewa)”. 

W związku z ww. informacjami z PFU prosimy o potwierdzenie, że wykonanie trawników należy 

uwzględnić w ofercie na powierzchni około 2 000m2 a pozostałą powierzchnię działki należy 

zachować w istniejącym stanie. 

Odpowiedź: 

Projekt zieleni należy wykonać w oparciu o zapisy punktu 2.4.6. PFU oraz wytyczne Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokładna powierzchnia nowoprojektowanej zieleni 

będzie możliwa do określenia po wykonaniu projektu budowlanego branży architektury 

krajobrazu i zaplanowaniu sposobu prowadzenia prac. Prawidłowy wstępny szacunek 

podlegającej przekształceniom powierzchni zielonej to ok. 6500-7500 m2 (szacunek nie 

obejmuje powierzchni dachu zielonego). Należy dążyć do zachowania jak największej 

powierzchni zielonej w istniejącym, naturalnym stanie. Jako wzorzec do tworzenia mieszanek na 

nowe trawniki oraz mieszanki dachowe należy przyjąć zbiorowisko Inuletum ensifoliae – zespół 

omanu wąskolistnego. 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w związku z zapisami SIWZ w rozdz. XI, 

pkt 2. ppkt.2) dotyczącymi osiągnięcia obrotów związanych z wykonywaniem działalności 

w obszarze objętym zamówieniem w ostatnim roku obrotowym, możemy przedstawić dane za 

rok 2018, ponieważ zgodnie z Ustawą o rachunkowości na zatwierdzenie sprawozdań 

finansowych za 2019 r. mamy czas do końca czerwca bieżącego roku. 

Odpowiedź: Tak. 


