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Zamawiający: 
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WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA/ODPOWIEDZI W ZAKRESIE BRZMIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa postępowania: Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim 

Numer postępowania: ID.272.3.1.2023 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej „Ustawa Pzp”) udziela następujących 

odpowiedzi/wyjaśnień na pytania w zakresie brzmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

dokumentów zamówienia: 

 

Pytanie 1 Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni 

roboczych, w celu rzetelnego przygotowania oferty. Dodatkowy czas na przygotowanie 

niezbędny jest w związku z ogromną ilością ogłaszanych przetargów przez Zamawiających 

w naszym rejonie 

Odpowiedź Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 lutego 2023 r. 

  

Pytanie 2 Zwracam się z prośbą o informację czy wykonawca może wykazać się jedną osobą, która 

posiada uprawnienia i w specjalności inżynieryjnej drogowej i w specjalności inżynieryjnej 

mostowej, zamiast dwóch osób?  

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy i Kierownika robót w 

przypadku posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia przez wskazaną przez Wykonawcę 

osobę 

  

Pytanie 3 Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wartości kar umownych (i procentowych i 

kwotowych). Kara umowna powinna być określona w wysokości odpowiedniej do 

przewinienia umownego. Kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedź Zamawiający dokona zmiany wartości procentowych kar umownych. Zmienioną Specyfikację 

Warunków Zamówienia Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania 

  

Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że ściany tarczowe należy bezwzględnie rozebrać w całości i 

wykonać wraz z fundamentami na nowo. Po przeanalizowaniu konstrukcji obiektu, 

zwracamy uwagę, że do wykonania prac w takim zakresie konieczne może być czasowe 

podparcie przęsła, co bez zamknięcia linii kolejowej jest zasadniczo niemożliwe 

Odpowiedź Przyjęto 4 ściany pachwinowe. Ściany pachwionowe (tarczowe) należy rozebrać, wykonać ławy i 

ponownie je wymurować. Czynności te należy wykonać sukcesywnie (etapowo), tj: 

− dokonać rozbiórki barier na obiekcie, 
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− dokonać rozbiórki nawierzchni na obiekcie i dojazdach, 

− odsłonić betonowy łuk wiaduktu do poziomu 0,5 m poniżej jego węzgłowi tak aby zachować parcie 

gruntu na podpory (przyczółki), 

− usunąć jedną ścianę pachwinową wraz z zasypką gruntową na połowę szerokości pomiędzy 

ścianami przeciwległymi, 

− wykonać ławy żelbetowe, 

− odtworzyć ścianę wraz z zasypką w technologii gruntu zbrojonego, 

− wykonać ten sam zakres prac po stronie przeciwnej tego samego przyczółka, 

− dokonać spoinowania i piaskowania przyczółków 

  

Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym na przyczółkach jest 

tylko okładzina z kamienia i będzie możliwość wykonania renowacji i przemurowania. 

Odpowiedź Przemurowaniu podlegają jedynie ściany pachwinowe w ilości 200 m2. Bloki kamienne na 

przyczółkach podlegają wypiaskowaniu i wyspoinowaniu w ilości 100 m2 

  

Pytanie 6 Zgodnie z dokumentacją geodezyjną przez obiekt przebiegają dwie sieci teletechniczne. 

Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z właścicielami sieci. 

Odpowiedź Za uzgodnienie należy uważać pismo PKP PLK S.A., znak: IZ23IW.2161.149.2021.KL z dnia  

17 grudnia 2021 r. ponieważ jest to uzgodnienie wielobranżowe i dotyczy wszystkich urządzeń 

znajdujących się w obrębie obiektu i na terenie PKP. Ponadto prace budowlane mają być wykonane w 

trybie remontu a więc nie zmienia się przebiegu sieci, jedynie należy je zabezpieczyć na czas 

wykonywania robót – jeśli takiego zabezpieczenia wymagają  

  

Pytanie 7 Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z zarządcą sieci wodociągowej 

Odpowiedź Z uwagi na rodzaj wykonywanych robót (tryb remontu) Zamawiający nie dokonywał uzgodnień z 

właścicielem/zarządcą sieci wodociągowej. Roboty remontowe wykonywać sukcesywnie, co 

zminimalizuje konieczność zabezpieczenia sieci na całym jej odcinku  

  

Pytanie 8 W opisie technicznym mowa jest o budowie kamiennych schodów skarpowych. Prosimy o 

wskazanie lokalizacji na PZT 

Odpowiedź Zamawiający odstąpił od budowy kamiennych schodów skarpowych w związku z czym brak jest 

wskazania ich lokalizacji na udostępnionych PZT. Schody skarpowe nie są przedmiotem robót 

budowlanych 

 

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi są wiążące dla stron. 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  

 

Termin składania ofert upływa 02.02.2023 r.  

 

Zmienioną Specyfikację Warunków Zamówienia (2) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) Zamawiający 

udostępnia na stronie prowadzonego postępowania. 

 

 

        STAROSTA 

/-/ Jarosław Gęborys  

 


