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ZDP-DZP.272.1.1.2023.MM-B                                                                                   Oleśnica, 17 lutego 2023r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w 

miejscowości Zbytowa – etap 2    

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SWZ) 

ORAZ 

ZMIANA SWZ 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022r. poz. 

1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający  

wyjaśnia co następuje:   

 

PYTANIE 1: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie rozbiórek nawierzchni na 

istniejących zjazdach. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. „Rozbiórka nawierzchni 

istniejących zjazdów” - pow. 265 m2 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar robót 

PYTANIE 2: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie koryta na zjazdach.  

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. „Wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów na gł. 30 

cm” - pow. 718 m2 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonanie korytowania na zjazdach z kostki betonowej zostało uwzględnione w pozycji: „Rozbiórka 

nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z odwozem materiału – do 5 km” Dla zjazdów gruntowych 

dodano pozycję korytowanie (śr. 41cm). Powyższe stanowi korytowania do rzędnej dna konstrukcji 

wzmocnienia podłoża. Jednocześnie dodatkowe roboty ziemne polegające na wykopaniu ziemi w obrębie rur 

przepustów na etapie ich rozbiórki należy uwzględniać w poz. „Likwidacja istniejących przepustów pod 

zjazdami”. W załączeniu poprawiony przedmiar.  

PYTANIE 3: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie rozbiórek ścianek 

przepustów.  Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. „Rozbiórka ścianek przepustu” – 10 szt. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 
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PYTANIE 4: 

W związku nieregularną krawędzią jezdni w celu prawidłowego wykonania ścieku przy krawężnikowego 

konieczne będzie wykonanie cięcia krawędzi jezdni bitumicznej.  Prosimy o uzupełnienie kosztorysu 

ofertowego o poz. „ Cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 10 cm „ – 876 mb. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 5: 

W celu prawidłowego wykonania ścieku przy krawężnikowego i krawężnika betonowego na ławie betonowej 

z oporem konieczne będzie wykonanie koryta pod te elementy. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego 

o poz. „ Wykonanie rowka pod krawężnik i ściek przy krawężnikowy o wym. 0,55 x 0,35  m” – 876 mb. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 6: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie lokalnych remontów 

cząstkowych krawędzi nawierzchni bitumicznej. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. 

„Wykonanie remontu masą bitumiczną na gorąco krawędzi jezdni” - pow. 30 m2 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 7: 

W załączonym przedmiarze w poz. 29 jest kanał deszczowy z rur DN 300 SN8 w ilości 621 m.  Natomiast 

zgodnie z dokumentacją projektową ( profile ) jest  kanał deszczowy z rur DN 300 SN12 w ilości  292,5 m  i 

kanał deszczowy z rur DN 300SN8 w ilości  336 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 8: 

W załączonym przedmiarze w poz. 31 jest budowa studni kanalizacyjnych DN1200 w ilości 30 szt. Natomiast 

zgodnie z dokumentacją projektową ( profile ) są to studnie DN1000. Prosimy o poprawienie rodzaju studni w 

przedmiarze robót. 

ODPOWIEDŹ:  

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 9: 

W załączonym przedmiarze w poz. 30 jest drenaż w D100 w ilości 480 m. Natomiast zgodnie z dokumentacją 

projektową jest 776 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót. 

ODPOWIEDŹ:  

W załączeniu poprawiony przedmiar 
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PYTANIE 10: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z uzgodnieniami z firmą ORANGE  POLSKA 

konieczne będzie wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznych na zjazdach rurami osłonowymi 

dwudzielnymi typu AROT. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. „Zabezpieczenie sieci rurami 

dwudzielnymi typu AROT” – dł. 22 mb. 

ODPOWIEDŹ:  

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 11: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z uzgodnieniami z firmą ORANGE  POLSKA 

konieczne będzie wykonanie regulacji włazów studni teletechnicznych. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu 

ofertowego o poz. „Regulacja włazów studni teletechnicznych ” –  4 szt. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 12: 

W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie regulacji skrzynek 

zaworów wodociągowych.  Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o poz. „Regulacja skrzynek 

zaworów wodociągowych” –  2 szt. 

ODPOWIEDŹ:  

W załączeniu poprawiony przedmiar 

PYTANIE 13: 

Zgodnie z decyzją 154.2022 wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 

Wrocławiu prosimy o informację kto ponosi koszty nadzoru archeologicznego ? 

ODPOWIEDŹ:  

Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający 

PYTANIE 14: 

W SWZ Rozdz. III pkt.4 „Opis przedmiotu zamówienia” przewidziane jest wykonanie nawierzchni 

projektowanego chodnika i zjazdów z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm typu starobruk, natomiast 

przedmiar robót i Projekt Wykonawczy przewiduje wykonanie przedmiotowych nawierzchni z kostki betonowej 

gr 8 cm płukanej. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. 

ODPOWIEDŹ: 

Zakłada się kostkę typu starobruk (wykrój) o powierzchni płukanej 

PYTANIE 15: 

W Projekcie Wykonawczym Rozdz.8 pkt. 8.2 „Likwidowana kanalizacja deszczowa” przewidziana jest 

likwidacja kanalizacji deszczowej Ø 160 dł. ok. 30 m i 2 szt. wpustów deszczowych, natomiast w 

udostępnionym przedmiarze robót brak pozycji dotyczących wykonania przedmiotowych rozbiórek. Czy 

powyższe roboty wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o 

właściwe pozycje umożliwiające ich wycenę 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu poprawiony przedmiar 
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PYTANIE 16: 

W Projekcie Wykonawczym Rozdz.7 pkt. 7.6 „Rozbiórki” przewidziana jest wycinka drzew kolidujących z 

inwestycją. Czy powyższe roboty wchodzą w zakres zamówienia? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o właściwe pozycje umożliwiające ich wycenę oraz o udostępnienie aktualnej decyzji na 

wycinkę przedmiotowych drzew. 

ODPOWIEDŹ: 

Drzewa kolidujące z inwestycją zostały usunięte przez Zamawiającego. 

PYTANIE 17: 

Prosimy o udostępnienie właściwej STWiOR dotyczącej projektowanego drenażu. Jakie rury mają być 

zastosowane do drenażu? Z otuliną z geowłókniny czy z włókna kokosowego, czy bez otuliny? 

ODPOWIEDŹ: 

Do drenażu mają być stosowane rury bez otuliny 

PYTANIE 18: 

W Projekcie Wykonawczym Rozdz.8 „Odwodnienie” pkt. 8.1 „Informacje ogólne” tabele „Łączne długości sieci” 

i „Zestawienie ilościowe” przewidziane jest :  

a. wbudowanie rur PP DN/ID 400 SN12 w łącznej ilości 62 mb  

b. wbudowanie rur PP DN/ID 300 SN12 w łącznej ilości 100 mb  

c. wbudowanie rur PP DN/ID 300 SN8 w łącznej ilości 10,5 mb  

d. wbudowanie rur PP DN/ID 150 (bez określenia sztywności obwodowej) w łącznej ilości 10 mb  

e. wbudowanie trójnika redukcyjnego DN400/DN150/45st. w łącznej ilości 2 szt.   

f. wbudowanie studni kanalizacyjnych typowych DN 1000 w łącznej ilości 5 szt.  

g. wbudowanie wpustów ulicznych typowych DN 500 w łącznej ilości 5 szt.  

Natomiast przedmiar robót przewiduje:  

a. wbudowanie rur PP DN/ID 400 (bez określenia sztywności obwodowej) w łącznej ilości 222 

mb  

b. wbudowanie rur PP DN/ID 300 SN8 w łącznej ilości 621 mb  

c. wbudowanie rur PP DN/ID 200 SN8 w łącznej ilości 98 mb  

d. wbudowanie trójnika redukcyjnego DN400/DN150/45st. w łącznej ilości 1 szt.   

e. wbudowanie studni kanalizacyjnych typowych DN 1200 w łącznej ilości 30 szt.  

f. wbudowanie wpustów ulicznych typowych DN 500 w łącznej ilości 23 szt.  

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne określenie: średnic, klas sztywności 

obwodowej i długości dla rur, średnic i ilości sztuk dla studni, ilości sztuk dla wpustów ulicznych oraz średnic i 

ilości sztuk dla kształtek przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotowego zadania. 

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu skorygowany przedmiar 

PYTANIE 19: 

W pozycji przedmiaru robót nr 3 wskazano na zasypanie istniejących rowów w ilości 2170,00 m2. Czy w tej 

pozycji prawidłowo wskazano jednostkę miary w „m2” ? Czy prawidłową jednostką nie powinny być „m3”?   

ODPOWIEDŹ: 

W załączeniu skorygowany przedmiar 
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PYTANIE 20: 

Według profili kanalizacji deszczowej na odcinkach: Wyl1-S1;  S1-S1.1-S1.2-S1.3-S1.4;  S21-S31 wskazano 

na zastosowanie docieplenia kanału poprzez ułożenie 30 cm warstwy keramzytu. Natomiast w przedmiarze 

robót nie ma pozycji uwzględniającej ten fakt. Prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć docieplenie 

kanału keramzytem na w/w odcinkach, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwa pozycję. 

ODPOWIEDŹ: 

Nie należy ocieplać kanału. Zasypanie wykonać materiałem niespoistym (piaskiem) zgodnie z SST 

PYTANIE 21: 

Po przeanalizowaniu profilu kanału deszczowego i drenażu po porównaniu rzędnych istniejącego terenu z 

rzędnymi posadowienia rurociągu wynika, że na odcinkach: S1-S8; S1S1.4; S12-S10, S13-S15; S19-S21; 

S26-S31 S2-Z1; S7-Z6; S27-Z21; S29-Z22 zachodzi konieczność wykonania wykopów z odwozem czego nie 

uwzględniono w przedmiarze robót, uwzględniono jedynie ściągnięcie humusu gr. 20 cm. Wnosimy o 

uzupełnienie przedmiaru o właściwą pozycję ujmującą roboty ziemne. 

ODPOWIEDŹ: 

Pozycja przedmiaru dotycząca wykonania kanalizacji z rur należy wykonać zgodnie z SST, 1 mb rury, w którą 

wchodzą czynności opisane w SST 03.02.01 – w szczególności roboty przygotowawcze (pkt 5.2), roboty 

ziemne (5.3) przygotowanie podłoża (5.4), roboty montażowe (5.5), zasypywanie (5.6) 

 

II. 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż w związku z treścią udzielonych odpowiedzi, 

zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: 

W rozdziale XVI ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:    

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.03.2023r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zmiana nr 2: 

W Rozdziale XVII ust. 1 i ust. 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

13. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2023r. do godziny 10:00  

16. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie zakupowej ofert w dniu 

27.02.2023r. o godzinie 10:30   

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy 

Pzp, dokonał również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Magdalena Mikutel-Bednarek 

e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl 
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