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ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie 

Gminy Blizanów”. 

Gmina Blizanów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych na 

„Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Blizanów”  oraz działając na 

podstawie art. 284 ustawy Pzp, informuję, iż w dniu 26.01.2023r. w związku z otrzymanym poniżej 

zapytaniem, przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Zad.1 – Zad. 4 wraz z zad. 6 – zad. 9 – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące 

specyfikacje D-01.02.01; D-02.01.01; D-02.03.01; D-03.01.01, D-03.02.01, D-03.02.01a, D-04.03.01, 

D-04.06.01, D-04.08.01, D-05.03.23, D-06.04.01, D-07.01.01, D-07.02.01, D-08.01.01, D-08.05.01, 

D-09.01.01. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Dokumentacja zostanie udostępniona wyłonionemu Wykonawcy robót.  

Pytanie nr 2 

Dotyczy zad. 5 – Piotrów - Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące specyfikacje D-

03.01.01, D-04.06.01, D-07.05.01, D-09.01.01.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Dokumentacja zostanie udostępniona wyłonionemu Wykonawcy robót.  

Pytanie nr 3 

Specyfikacje techniczne D-04.04.00 oraz D-04.04.02 w punktach dotyczących „właściwości 

kruszywa” określają wymagania materiałowe dla warstwy podbudowy. Wymagania są odniesione do 

zapisów normy PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie” oraz PN-B-06714-15. Obecnie producenci są zobligowani do prowadzenia Zakładowej 



 

 

 

Kontroli Produkcji (ZKP) opisanej w normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i 

hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym”. Wymagania normy PNS-06102 i PN-EN 13242 nie pokrywają się. Prosimy o zmianę 

wymagań materiałowych dla podbudowy na zgodne z PN-EN 13242, wg których obecnie 

produkowane jest kruszywo do warstwy podbudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań. 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz zapisami SST 07.01.01 

maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 

12 miesięcy oraz 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego. Nawiązując do kryterium oceny 

ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 60 miesięcy obowiązującej dla niniejszego 

kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla 

oznakowania poziomego w projekcie umowy w § 15 ust. 1. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. 

Pytanie nr 5 

W kosztorysach wskazano omyłkowo wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W, KR3. 

Prosimy o skorygowanie wszystkich pozycji dotyczących warstwy wyrównawczej, bądź 

potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki KR1 tak jak wskazano w 

opisach technicznych do projektu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

W przedmiotowym zadaniu należy zastosować we wszystkich pozycjach mieszanki KR1. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikację opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2008, co powoduje 

świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tym dokumencie. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do mm-a i przedstawienie ich w 

oparciu o aktualne WT1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 

i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do mm-a i przedstawienie ich w oparciu 

o aktualne WT1, WT-2 2014. 

 Pytanie nr 7 

Prosimy o udostępnienie projektów docelowych organizacji ruchu dla poszczególnych zadań. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Projekty zostaną udostępnione wyłonionemu Wykonawcy robót. 



 

 

 

Pytanie nr 8 

W pkt. V SWZ Zamawiający zawarł uwagę o możliwości odbycia wizji lokalnej umówionej z 

Zamawiającym. Czy Wykonawca powinien przedstawić w ofercie potwierdzenie odbycia wizji 

lokalnej? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Wykonawca nie musi przedstawiać w ofercie potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. 

Pytanie nr 9 

Dotyczy zad. 3 Janków Trzeci – Prosimy o informację w którym kilometrze trasy występuje ujęte w 

przedmiarze remont przepustów? Dokumentacja drogowa nie zawiera danych o planowanych pracach. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja przepustów 

zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru wyłonionemu w drodze 

przetargu Wykonawcy robót budowlanych i Kierownikowi budowy.  

Pytanie nr 10 

W pozycjach kosztorysowych ( np. poz. 20 zadanie nr 1 Blizanówek) ujęto roboty dotyczące 

wykonania poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu asfaltowego. Zgodnie z dokumentacją 

projektową pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego oraz kruszywa naturalnego po połowie 

szerokości zaprojektowanego pobocza. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne określenie 

materiału do utwardzenia poboczy. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Należy wykonać pobocze o szerokości 0,75 m od strony krawędzi jezdni należy wykonać pobocze o 

szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego lub destruktu asfaltowego, a następnie pobocze gruntowe 0,25 

m. 

Pytanie nr 11 

Dotyczy zad. 2 – m. Dojutrów. W pozycjach 36-38 kosztorysu ofertowego ujęto wykonanie poboczy 

drogowych. Zgodnie z dokumentacją projektową wzdłuż tego odcinka drogi należy zastosować ścieki 

typu mulda, których koszt ujęto w poz. 29 kosztorysu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Pobocza należy wykonać za ściekiem typu mulda. 

Pytanie nr 12 

Dotyczy zad. 4 w m. Kurza – W pozycjach 36-38 kosztorysu ofertowego ujęto wykonanie poboczy 

drogowych z kruszywa łamanego lub destruktu asfaltowego. Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. 

przekroje normalne) pobocza dla tego odcinka powinny być wykonane z kruszywa naturalnego. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Pobocza należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym. 



 

 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy zad. 4 w m. Kurza. Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. przekrój normalny B-B) 

odcinek drogi od km 1+015 do km 1+170 powinno zostać wykonane w przekroju ulicznym z 

ustawieniem krawężnika drogowego na ławie betonowej. W przekazanym kosztorysie brakuje pozycji 

związanych z takim zakresem prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Krawężniki pozostają jako istniejące, w przedmiotowym zamierzeniu budowlanych nie przewiduje się 

wymiany krawężników. 

Pytanie nr 14 

Dotyczy D.05.03.05a dla zad. 1-4 oraz 6-9. Specyfikacja przywołuje nieaktualne WT1, WT2-2010. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w 

oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 

46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu 

o aktualne WT-1, WT-2 2014. 

Pytanie nr 15 

Dotyczy § 7 pkt 8 projektu umowy. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki 

sposób fakt ewentualnego „nienależytego wykonania” zostanie stwierdzony. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Ocena w/w faktu należy do kompetencji Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Pytanie nr 16 

Dotyczy § 16 pkt 1 lit. a), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. i), lit. l), lit. m) oraz lit. r) projektu umowy. 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 16 pkt 1 lit. a), lit. d), lit. e), lit. f), 

lit. g), lit. i), lit. l), lit. m) oraz lit. r) projektu umowy: - lit. a) prośba o obniżenie kary do 0,2% 

wynagrodzenia brutto. - lit. d), lit. e) oraz lit. l) prośba o obniżenie kary do 0,05% wynagrodzenia 

brutto. - lit. f) prośba o obniżenie kary do 5% - lit. g), lit. i) oraz lit. r) prośba o obniżenie kary do 

1.000,00zł - lit. m) prośba o obniżenie kary do 5.000,00zł W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar 

jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara 

umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 

lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar w w/w paragrafie projektu umowy. Przyjęte 



 

 

 

wysokości są adekwatne do wartości przedmiotu zamówienia.   

Pytanie nr 17 

Dotyczy § 16 pkt 1 lit. c) oraz § 16 pkt 2 lit. a) projektu umowy. Powołując się na zasadę równości 

Stron, zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonej w § 16 pkt 1 lit. c) do poziomu 

kary określonej w § 16 pkt 2 lit. a) 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar w w/w paragrafie projektu umowy. Przyjęte 

wysokości są adekwatne do wartości przedmiotu zamówienia.   

Pytanie nr 18 

Dotyczy § 16 pkt 1 lit. l) oraz § 16 pkt 1 lit. p) projektu umowy. Prosimy o dokładne określenie 

poziomu kar jaki obowiązuje w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty?  

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zgodnie z zapisem § 16 pkt 1 lit. p) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Natomiast zapis  

§ 16 pkt 1 lit. l) określa wysokość kary za opóźnienia wprowadzeniu w/w zmian w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.   

Pytanie nr 19 

Dotyczy § 23 pkt 1 projektu umowy oraz rozdział XXI SWZ. Zwracamy się z prośbą o dokładne 

określenie czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

ponieważ występuje rozbieżność w stosunku do pkt. XXI SWZ a ww. projektem umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w 

jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania i odpowiedzi oraz załączniki stanowią integralną część 

SWZ. 
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