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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 1.  

Czy na etapie składania oferty, należy przedstawić zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby w postaci kierownika robót w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci , instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych, jeśli Wykonawca nie dysponuje 

taką osobą.  

Odpowiedź 1. 

Nie. Specyfikacja warunków zamówienia została opracowana i usystematyzowana 

tematycznie, gdzie wyszczególnione w SPISIE SPRAW punkty (tytuły) specyfikacji odnoszą 

się do określonych zagadnień/wymagań/warunków tego zamówienia. I tak zgodnie opisem, 

pkt. 5 SWZ zawiera OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w tym szczególne wymagania 

dotyczące realizacji tego zamówienia. W punkcie tym zamawiający określił między innymi 

wymagania dotyczące zapewniania przez wykonawcę na etapie realizacji kierowania 

robotami budowlanymi w określonych branżach przez osoby o odpowiednich uprawnieniach 

budowlanych. Ponadto w pkt. 21.6. lit.a i b SWZ zamawiający wskazał, że od wybranego 

wykonawcy, przed zawarciem umowy wymaga wskazania między innymi danych 

teleadresowych kierowników robót i przesłania dokumentów potwierdzających, że osoby te 

posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający w tym postępowaniu nie określił 

warunków udziału dotyczących posiadania potencjału osobowego.  

 

Pytanie 2.  

Jaki okres gwarancji Zamawiający przewiduje dla malowania cienkowarstwowego?  

Odpowiedź 2. 

Okres gwarancji dla malowania cienkowarstwowego będzie wynosić jeden rok od daty 

końcowego odbioru robót. 

 

Pytanie 3 i 4.  

Czy Zamawiający podjął czynności związane z aktualizacją nieważnych uzgodnień  

z gestorami sieci t.j. Orange Polska SA, EneaOperator, KPWiK Szubin, PSG ? Czy 

Zamawiający przystąpi do tych działań po podpisaniu umowy z Wykonawcą?  

 



 
 

 

Czy okres potrzebny na aktualizację uzgodnień z gestorami będzie liczony do terminu 

wykonania zamówienia? 

Odpowiedź 3 i 4. 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie obejmuje przebudowy żadnych 

sieci uzbrojenia terenu. Wobec powyższego nie jest konieczna aktualizacja uzgodnień. 

Uzgodnienia były aktualne w okresie ubiegania się o zezwolenie na realizację robót 

(zgłoszenia).  

  

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający potwierdza wymagania dot. kruszywa na podbudowę w zakresie 

nasiąkliwości oraz mrozoodporności (tym samym w praktyce wykluczając mieszanki 

recyklingowe oraz wapienne, które przekraczają te wymagania)? 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający potwierdza wymagania dot. kruszywa na podbudowę w zakresie nasiąkliwości 

oraz mrozoodporności, mają być zastosowane i wbudowane zgodnie z zapisami SST. 

 

Pytanie 6.  

Czy Zamawiający zaakceptuje inną kostkę ekologiczną spełniającą wymiary z SST  

np. DOMINO EKO? 

Odpowiedź 6. 

Kostka brukowa ekologiczna musi spełnić wymagania określone w SST (nie dotyczy 

kształtu i wymiaru).  

 

Pytanie 7 i 8.  

Czy Zamawiający poda kwotę dofinansowania jaką dysponuje na to zadanie? Pozwoli  

to  Wykonawcy dokładniej oszacować sposób rozliczenia wg umowy (kwoty i terminy). 

SIWZ §11 pkt.1 ppkt. 1: "1) faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie 

częściej, niż raz w miesiącu, do łącznej wysokości wkładu własnego Zamawiającego 

określonego w § 3 ust. 1 umowy: Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie 

wysokości wkładu własnego Zamawiającego oraz kwoty dofinansowania. 

Odpowiedź 7 i 8. 

Zgodnie z otrzymaną promesą wstępną, procentowa wartość dofinansowania stanowi  

do 95% wartości inwestycji. Kwota udziału własnego oraz dofinansowania uzależniona jest 

od ostatecznej wartości inwestycji, zależnej od wyniku toczącego się postępowania  

o zamówienie publiczne mającego na celu wyłonienie Wykonawcy. 

 

Pytanie 9.  

Dzień Dobry, zwracam się z zapytaniem czy na warstwę podbudowy zasadniczej  

z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 31,5/63 mm oraz 0/31,5 mm zamawiający dopuści 

zastosowanie kruszywa wapiennego lub z recyklingu betonowego? 

Odpowiedź 9. 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa wapiennego lub z recyklingu 

betonowego. Kruszywo na podbudowę musi spełniać wymagania określone w SST. 

 

Pytanie 10. 

Dzień Dobry, w związku z chęcią udziału w przetargu proszę o informację czy specyfikacja 

techniczna nie zawiera błędu gdyż Współczynnik Los Angeles LA jest określony w kruszywie 

o ciągłym uziarnieniu na 20 %. Nie możliwe jest znalezienie takiego kruszywa frakcji  

0-31,5 mm oraz 31,5-63 w Polsce która spełnia ten warunek. Nawet na budowach 

autostrad o najwyższej kategorii ruchu wg. WT-4 jest wymagane LA na poziomie 35 % lub 

40 %. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy istnieje możliwość obniżenia 

wymagań na kruszywo do wskaźników osiągalnych dla Polskich kruszyw i dostosowanych 



 
do kategorii drogi a jeśli nie, to niech Projektant wskaże z jakiej skały można takie 

kruszywo zrobić. 

 

Odpowiedź 10. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań na kruszywo jak niżej: 

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 kategoria nie wyższa niż LA35  

(tj. maksymalna wartość współczynnika Los Angeles ≤ 35%) 

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 

wykonawców. 

 

 
 

 

Burmistrz Szubina 

/-/ 

Mariusz Piotrkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


