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Znak: ZP.271.3.2023  

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji na Przebudowę dróg gminnych – ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej 

i Sosnowej w Zamościu.  

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.) w związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego 

postępowania o zamówienie publiczne, udzielam następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 11.  

Dzien Dobry, Zwracam sie z prośbą o weryfikacje wymagań dotyczacych kruszywa na 

podbudowe 0-31,5 iraz 31,5-63 jeśli chodzi o parametr nasiakkliwosc do wartosci 2% oraz 

mrozoodpornosc do wartosc 2 lub 4. Prosba wynika z faktu, ze w Polsce zadne kruszywo 

nie moze zagwarantowac wymagan zawartych w specyfikacji jesli chodzi a dwa powyzsze 

parametry. 

Odpowiedź 11. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie parametru nasiąkliwości (WA241) i 

mrozoodporności (F1) określone w SST D-04.04.02a 

 

Pytanie 12 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający potwierdza, że została udostępniona cała dokumentacja projektowa  

i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki 

ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez 

Zamawiającego. 

 

 

 



 
Odpowiedź 13 

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 

okres wykonania zamówienia. 

  

Pytanie 14 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia 

pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 14 

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1. PPU Zamawiający przekaże jednorazowo teren budowy  

w drodze pisemnego protokołu. Wykonawca nie będzie obciążony za zajęcie pasa 

drogowego. 

 

Pytanie 15 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych 

robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 15 

Aktualnie trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty 

kanalizacyjne będą skoordynowane z prowadzonymi robotami drogowymi. 

 

Pytanie 16 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą  

w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz  

o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź 16 

W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w projekcie budowlanym obowiązek 

usunięcia kolizji będzie ustalony indywidualne a ewentualne koszty poniesie Zamawiający. 

 

Pytanie 17 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów  

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, 

stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania 

dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź 17 

Sprawa ewentualnych robót dodatkowych będzie omawiana indywidualnie na etapie 

realizacji umowy zarówno pod względem ewentualnego wynagrodzenia dodatkowego jak  

i wydłużenia terminu. Wszelkie przewidziane zmiany umowy zostały określone w § 16 PPU. 

 

Pytanie 18 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający 

będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Odpowiedź 18 

Zgodnie z postanowieniami pkt 5.4 SWZ i PPU. 

 

Pytanie 19 

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający 

na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji 

Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź 19 

Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SWZ. 

 



 
Pytanie 20 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył 

na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź 20. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, najpóźniej 

przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie  

z powyższym, zamawiający informuje, że poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie 21 i 22 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 

realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.  

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź 21 i 22.  

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. 

 

Pytanie 23 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje 

zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji 

projektowej. 

Odpowiedź 23 

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały 

uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 24 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu  

z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)? 

Odpowiedź 24 

Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. 

 

Pytanie 25 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego 

destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada 

decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. 

kod odpadów? 

 

Odpowiedź 25 

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU: „materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego 

należy dostarczyć i wbudować każdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie gminy Szubin”. Zamawiający wskaże miejsce znajdujące się w odległości 

maksymalnie do 20 km. 

 

Pytanie 26 

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź 26 

Jeden rok od daty odbioru końcowego. 

 

Pytanie 27 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni. 

Odpowiedź 27 

Nie należy ujmować pielęgnacji zieleni. 

 



 
Pytanie 28 

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź 28 

Wszystkie dokumenty wymienione w SWZ pkt. 5.5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA mają taką samą ważność. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy dokumentami należy wnioskować o wyjaśnienia. 

 

Pytanie 29 

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje 

poprzeczne. 

Odpowiedź 29 

Zamawiający nie wyraża zgody na przekazanie dokumentacji w wersji dwg. 

 

Pytanie 30 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw  

z recyklingu. 

Odpowiedź 30 

Nie dopuszcza się kruszyw z recyklingu w warstwach podbudowy zasadniczej. 

 

Pytanie 31 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym 

zamknięciu drogi. 

Odpowiedź 31 

Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie drogi. 

 

Pytanie 32 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą 

wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak 

proszę podać ilość. 

Odpowiedź 32 

Wszystkie prace będą wykonywane w pasie drogowym bez konieczności ingerencji w teren 

prywatny. 

 

Pytanie 33 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie 

z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni. 

Odpowiedź 33 

Zamawiający potwierdza, że odsadzki konstrukcji mają zostać wykonane zgodnie  

z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni. 

 

Pytanie 34 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych 

tablic informacyjnych o finansowaniu zadania. 

Odpowiedź 34 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 35 

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będą należały materiały pochodzące z rozbiórki. 

Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu. 

Odpowiedź 35 

Wskazane przez Zamawiającego materiały z rozbiórki stanowić będą jego własność. 

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU:  

„materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego należy dostarczyć i wbudować 

każdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Szubin”. 

 



 
Pytanie 36 

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów 

rozbiórkowych. 

Odpowiedź 36 

Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów brukarskich i dostarczenia ich na 

stadion miejski przy ul. Jana Pawła II w Szubinie. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 

wykonawców. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Szubina 

/-/ 

Mariusz Piotrkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


