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Zamawiający:
Gmina Orneta
Plac Wolności 26
11-130 Orneta

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej klasy 
„L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2023/BZP 00046050 z dnia 
20.01.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie 
art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., 
poz. 1710  ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

Pytanie nr 6:

Zgodnie z projektem budowlanym warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem w konstrukcji drogi należy wykonać z kruszywa C50/30. Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.1.3. 
warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej należy wykonać z kruszywa C50/30, 
natomiast zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.2.3.1. Tabela nr 1 - z kruszywa C90/3. Zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o informacje czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy 
zasadniczej w konstrukcji drogi z kruszywa C50/30. 

Odpowiedz do pytania nr 6:

Dopuszczamy wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w konstrukcji drogi z kruszywa C50/30. 

Pytanie nr 7:

Zgodnie z projektem budowlanym warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem w konstrukcji chodnika należy wykonać z kruszywa C90/3. Zgodnie z SST D-04.04.02 
pkt.1.3. warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej należy wykonać z kruszywa 
C50/30, natomiast zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.2.3.1. Tabela nr 1 - z kruszywa C90/3. Zwracamy się z
prośbą do Zamawiającego o informację, czy dopuści wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem w konstrukcji chodnika z kruszywa C50/30. 

Odpowiedz do pytania nr 7:



Dopuszczamy wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w 
konstrukcji chodnika z kruszywa C50/30. 

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy do wykonania wpustów i studni 
betonowych dopuszcza się użycie betonu o nasiąkliwości gwarantowanej przez większość dostawców
na poziomie ≤5%. 

Odpowiedz do pytania nr 8:

Dopuszczamy użycie betonu o nasiąkliwości gwarantowanej przez większość dostawców na poziomie 
≤5%. 

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres Projektu Budowlanego z 
zakresu Branży Teletechnicznej nie odnosi się do etapu I, który jest do wykonania w ramach w/w 
postępowania przetargowego. 

Odpowiedz do pytania nr 9:

Potwierdzamy, że zakres Projektu Budowlanego z zakresu Branży Teletechnicznej nie odnosi się do 
etapu I, który jest do wykonania w ramach w/w postępowania przetargowego. 

Pytanie nr 10:

Zgodnie z Projektem Budowlanym ławy pod krawężniki, korytka oraz obrzeża należy wykonać z 
betonu C12/15, natomiast SST z powyższego zakresu wymaga ich wykonania z betonu C16/20. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie klasy wytrzymałości betonu do wykonania 
ław. 

Odpowiedz do pytania nr 10:

Należy zastosować beton klasy C16/20. 

Pytanie nr 11:

Zgodnie z Projektem Budowlanym przepusty pod zjazdami mają zostać wykonane z rury HDPE, 
natomiast zgodnie z pozycją 60 oraz 61 przepusty mają zostać wykonane z rur PVC. Zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o wskazanie materiału z jakiego mają zostać wykonane przepusty. 

Odpowiedz do pytania nr 11:

Przepusty pod zjazdami mają zostać wykonane z rury HDPE. 

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie długości wymaganej gwarancji na 
oznakowanie poziome. 

Odpowiedz do pytania nr 12:

Zgodnie z okresem gwarancji powykonawczej inwestycji. 

Pytanie nr 13:



Prosimy o potwierdzenie, że na przebudowywanym odcinku należy wykonać oznakowanie poziome 
grubowarstwowe 

Odpowiedz do pytania nr 13:

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe. 

Pytanie nr 14:

Na podstawie załączonej dokumentacji technicznej brak jest możliwości określenia wymaganej 
wysokości muru oporowego typu „L" do wykonania. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
wskazanie wysokości muru oporowego typu „L" jaką należy przyjąć do wyceny robót. 

Odpowiedz do pytania nr 14:

Wysokość muru oporowego należy dopasować zgodnie z D.04 tak aby zapewnić stabilność skarpy 

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w ramach w/w zadania przetargowego 
należy zastabilizować świadki punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS 
DROGOWY" bawy żółto-czarnej).

Odpowiedz do pytania nr 15:

Należy stabilizować.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego
zgodnie z Decyzją Starosty Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. należy usunąć 21 sztuk drzew.

Odpowiedz do pytania nr 16:

Zamawiający potwierdza, że należy usunąć 21 sztuk drzew.

Zamawiający wystąpił z nowym wnioskiem do Starosty Lidzbarskiego o wycinkę  drzew.

Pytanie nr 17:

Zgodnie z Decyzją Starosty Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. wycinkę należało przeprowadzić do dnia 
29.02.2022r.. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wystąpiono o przedłużenie 
terminu na wycinkę? Czy Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowe koszty związane z opłatą za 
wykonanie wycinki po terminie wskazanym w decyzji?

Odpowiedz do pytania nr 17:

Zamawiający wystąpił z nowym wnioskiem do Starosty Lidzbarskiego o wycinkę drzew.

Pytanie nr 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z Decyzją Starosty 
Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. pkt. 3 Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt 
zasadzenia i pielęgnacji 50 sztuk drzew.

Odpowiedz do pytania nr 18:

Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt zasadzenia i pielęgnacji 50 sztuk drzew.



Pytanie nr 19:

Prosimy o informację jaki jest wymagany okres pielęgnacji drzew do zasadzenia.

Odpowiedz do pytania nr 19:

Zgodnie z okresem gwarancji powykonawczej inwestycji. 

Pytanie nr 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem 
niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i posiada wszystkie 
niezbędne i aktualne na czas prowadzenia inwestycji pozwolenia i uzgodnienia związane z 
prawidłową realizacją zadania.

Odpowiedz do pytania nr 20:

Proszę o doprecyzowanie o jakie decyzje chodzi.

Pytanie nr 21:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy po stronie Wykonawcy będzie leżało 
zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi. 

Odpowiedz do pytania nr 21:

Po stronie wykonawcy nie będzie leżało zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi. 

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do oferty kosztorysu 
sporządzonego metodą uproszczoną wraz z podaniem czynników cenotwórczych zamiast kosztorysu 
ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca, którego oferta zostałaby 
wybrana jako najkorzystniejsza byłby zobligowany do dostarczenia kosztorysu sporządzonego 
metodą szczegółową przed podpisanie umowy.

Odpowiedz do pytania nr 22:

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

                                        Zatwierdzam: 
    Orneta, dnia 02.02.2023r.

Andrzej Gierlof 
Z-ca Burmistrza Ornety 

(podpis nieczytelny)


