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Czernikowo, dnia 22.04.2022 r. 

IWP.271.1.4.1.3.2022 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 

101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

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. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ i zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Pytanie 

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. 

Wyjaśnienie nr 2:  

Zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi prawem decyzjami oraz uzgodnieniami. 

Ewentualne braki nie obciążą Wykonawcy a zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

3. Pytanie 

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. 

Wyjaśnienie nr 3: 

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

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych zostanie przekazany Wykonawcy 

jednorazowo. Koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

4. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie 
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przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Wyjaśnienie nr 4:  

Zamawiający potwierdza, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia 

placu budowy przez Wykonawcę. 

5. Pytanie 

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. 

Wyjaśnienie nr 5: 

Kolizje nieujęte w dokumentacji projektowej, zostaną usunięte przez gestora sieci. Zamawiający na 

podstawie § 4 ust. 3 pkt 10 wzoru umowy dopuszcza zmianę terminu wykonania robót z powodu 

przedłużających się robót, wykonywanych na terenie budowy przez podmioty obce. 

6. Pytanie 

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. 

Wyjaśnienie nr 6: 

Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz termin wykonania zamówienia mogą ulec 

zmianie w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy. 

7. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 

wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów. 

Wyjaśnienie nr 7: 

Zgodnie z pkt. 16.6 SWZ „Udostępniony Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, mogącym 

służyć do wyceny prac, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma 

takiego obowiązku. Wykonawca ma prawo przedłożyć uzupełnienia do załączonego przedmiaru. 

W związku z tym, że przywołane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót podstawy nakładów 

(nr katalogów, tablic i kolumn) stanowią wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy 

w odniesieniu do szczegółowego opisu poszczególnych robót, mający na celu usprawnienie 

(ułatwienie) sporządzenia kosztorysu ofertowego, wskazane KNR jak i jednostkowe nakłady rzeczowe 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu (rms) wynikające z przywołanych podstaw nie są obowiązkowe 

(nie wiążą Wykonawcy) podczas kalkulacji ceny oferty. Tym samym Wykonawca może zastosować 

wg własnego uznania inne podstawy nakładów w poszczególnych pozycjach przedmiaru.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakresu rzeczowego robót ujętych 

w przedmiarze robót z dokumentacją projektową”. 

8. Pytanie 

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). 
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Wyjaśnienie nr 8:  

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 

3 854 473,20 zł netto. 

9. Pytanie 

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac 

w planie postepowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub 

przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu 

Wyjaśnienie nr 9: 

Informacja dostępna na stronie Zamawiającego 

https://www.bip.czernikowo.pl/7516,plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien 

10. Pytanie 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace 

będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Wyjaśnienie nr 10:  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 4 664 171,76 zł brutto. 

11. Pytanie 

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, ponieważ występuje rozbieżność 

pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST. 

Wyjaśnienie nr11: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych. 

12. Pytanie 

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

inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Wyjaśnienie nr 12: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych. 

13. Pytanie 

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

uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej. 

Wyjaśnienie nr 13: 

Wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały ujęte w dokumentacji projektowej. 

14. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu zjazdów dla poszczególnych dróg, wraz ze wskazaniem 

nawierzchni, powierzchni oraz konstrukcji tychże zajazdów. 

Wyjaśnienie nr 14:  

Ofertę należy skalkulować na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. 

https://www.bip.czernikowo.pl/7516,plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien
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15. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym, 

nawierzchnia przedmiotowej drogi na całej jej powierzchni jest żwirowa i nie należy wykonywać prac 

związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej. Jeżeli nie Wykonawca wnosi o podanie zakresu prac 

związanego z frezowaniem wraz ze wskazaniem odpowiedniej powierzchni i grubości nawierzchni. 

Wyjaśnienie nr 15: 

Drogi na obszarze objętym rozbudową i przebudową posiadają nawierzchnię naturalną, utwardzoną 

częściowo kruszywem łamanym i żużlem i nie przewiduje się prac związanych z frezowaniem 

nawierzchni bitumicznej. 

16. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: 

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)? 

Wyjaśnienie nr 16:  

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego, 

przy czym ocena przydatności tych materiałów do ponownego wykorzystania zostanie dokonana przez 

Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz złoży 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki muszą być usunięte 

poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm. 

17. Pytanie 

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? 

Wyjaśnienie nr 17: 

Zamawiający wskaże miejsce odwozu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego 

wbudowania w odległości do 10 km od miejsca realizacji inwestycji. 

18. Pytanie 

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Wyjaśnienie nr 18: 

Oznakowanie poziome powinno zachować trwałość i utrzymanie parametrów w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany 

przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w Formularzu ofertowym. 

19. Pytanie 

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

Wyjaśnienie nr 19: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje pielęgnacji zieleni. 

20. Pytanie 

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Wyjaśnienie nr 20:  

Hierarchia ważności dokumentów określona została w § 1 ust. 9 wzoru umowy. 
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21. Pytanie 

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

Wyjaśnienie nr 21: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w wersji dwg. 

22. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru przyrodniczego? 

Wyjaśnienie nr 22:  

Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji zezwoleniu na usunięcie drzew znak: OS.613159.2021.ŁZ 

„Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika – ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką 

siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie 

wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia gatunków chronionych wycinka 

nie może być przeprowadzona do czasu potwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia 

młodych z gniazda.” 

23. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru saperskiego? 

Wyjaśnienie nr 23: 

Projektant nie przeprowadzał rozpoznania saperskiego. 

24. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru archeologicznego / 

geologicznego / konserwatora zabytków? 

Wyjaśnienie nr 24: 

Należy ująć koszt nadzoru archeologicznego. 

25. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto jest właścicielem wyciętego drzewa? Jeżeli Zamawiający, proszę 

wskazać miejsce dostarczenia pozyskanych dłużyc. 

Wyjaśnienie nr 25: 

Drzewo z wycinki będzie należało do Wykonawcy. 

26. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji 

Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe oraz wystawi protokół odbioru końcowego robót? 

Wyjaśnienie nr 26:  

Tak. W przypadku wcześniejszej i prawidłowej realizacji inwestycji Zamawiający przeprowadzi 

czynności odbiorowe oraz sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

27. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy 

kruszywa C50/30 z skał wapiennych? 
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Wyjaśnienie nr 27: 

Zamawiający nie dopuszcza skał pochodzenia osadowego, uziarnienie mieszanki zgodnie z SST D-

04.04.02, pkt 2.2. 

28. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do poboczy kruszywa 

C50/30 z skał wapiennych? 

Wyjaśnienie nr 28:  

Zamawiający nie dopuszcza skał pochodzenia osadowego, uziarnienie mieszanki zgodnie z SST D-

04.04.02, pkt 2.2. 

29. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z recyklingu? 

Wyjaśnienie nr 29: 

Zamawiający dopuszcza kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków. 

30. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, 

zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi 

zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych? 

Wyjaśnienie nr 30: 

Wymianie podlegają jedynie elementy zniszczone, wszystkie elementy zdatne do ponownego użycia 

należy wykorzystać. Ocenę przydatności materiałów do ponownego użycia powinien zatwierdzić 

Inspektor nadzoru. 

31. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzanie, że Zamawiający jednorazowo w terminie wyznaczonym w projekcie 

umowy przekaże Wykonawcy plac budowy, w którego skład wchodzić będą wszystkie niezbędne 

nieruchomości, wchodzące w skład opracowania projektu budowlanego wykonawczego. 

Wyjaśnienie nr 31: 

Plac budowy zostanie przekazany jednorazowo. 

32. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzanie, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego? 

Wyjaśnienie nr 32:  

W cenie oferty nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego. 

33. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającemu, 

pomieszczenia biurowe, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, na poczet wykonanie 

przedmiotowego zadania. Jeżeli tak Wykonawca wnosi o podanie czasu na jaki takie zaplecze ma 

zagwarantować Zamawiającemu oraz podanie parametrów sprzętu, transportu oraz innych urządzeń 

towarzyszących jakie miałby udostępnić Zamawiającemu. 



Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny 

7 

Wyjaśnienie nr 33: 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia Zamawiającemu pomieszczenia biurowego, 

sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących, na poczet wykonania przedmiotowego 

zadania. 

34. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, na jakiej długości należy wykonać dowiązanie wysokościowe do 

istniejącej nawierzchni? Jaką powierzchnię frezowania należy przyjąć do dołączenia się projektowanej 

nawierzchni do istniejącej? 

Wyjaśnienie nr 34:  

Dowiązanie wysokościowe do istniejącej nawierzchni należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 

i praktyką wykonywania prac bitumicznych. 

35. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych 

pasa drogowego? Jeżeli tak proszę podać ilość. 

Wyjaśnienie nr 35: 

Wykonawca będzie zobowiązany do stabilizacji tylko tych punktów granicznych, które zostaną 

naruszone przez niego, podczas prowadzonych robót. 

36. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie SST na poczet prac geodezyjnych. 

Wyjaśnienie nr 36: 

SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych stanowi załącznik do wyjaśnień. 

37. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wykonanie prac z całkowitym wyłączeniem 

drogi? 

Wyjaśnienie nr 37: 

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie prac z całkowitym wyłączeniem 

drogi, jednak każdorazowo należy uzyskać w tym celu jego akceptację. 

38. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie przekroju konstrukcyjnego na zjazdy. 

Wyjaśnienie nr 38:  

Konstrukcja zjazdów jest tożsama z konstrukcją jezdni. 

39. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu zjazdów. 

Wyjaśnienie nr 39: 

Zamawiający nie posiada wykazu zjazdów. Ofertę należy skalkulować na podstawie załączonej 

dokumentacji technicznej. 
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40. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszystkie zjazdy należy wykonać w konstrukcji bitumicznej. 

Wyjaśnienie nr 40:  

Wszystkie zjazdy należy wykonać w konstrukcji bitumicznej. 

41. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie bilansu robót ziemnych. 

Wyjaśnienie nr 41: 

Zamawiający nie posiada bilansu robót ziemnych. 

42. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ilości robót ziemnych przedstawionych w przedmiarze są 

ostateczne. 

Wyjaśnienie nr 42: 

Załączony do dokumentacji postepowania Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Za 

ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca, z zastrzeżeniem, iż 

kalkulacja ta musi uwzględniać wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

43. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że planowana rozbudowa mieści się granicach istniejącego pasa 

drogowego. 

Wyjaśnienie nr 43: 

Planowana rozbudowa mieści się granicach działek ujętych w dokumentacji projektowej oraz 

pozwoleniu na budowę. 

44. Pytanie 

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

związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość. 

Wyjaśnienie nr 44:  

W zakres planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia 

przyległych posesji. 

45. Pytanie 

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

konstrukcyjnym nawierzchni. 

Wyjaśnienie nr 45: 

Zamawiający potwierdza wykonanie odsadzek zgodnie z dokumentacją projektową. 

46. Pytanie 

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

informacyjnych o finansowaniu zadania. 
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Wyjaśnienie nr 46:  

W cenie oferty nie należy ujmować kosztu tablic informacyjnych o finansowaniu zadania. 

47. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu poszerzeń konstrukcji nawierzchni drogi 

Wyjaśnienie nr 47: 

Rysunki zawierające poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogi stanowią załącznik do wyjaśnień. 

48. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wskazanie km poszczególnych w miejscach poszerzeń dróg w których występuje 

wzmocnienie konstrukcji, wg. przekroju konstrukcyjnego. 

Wyjaśnienie nr 48: 

Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 

49. Pytanie 

Dotyczy SOR: Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu SOR o uzgodnienia. 

Wyjaśnienie nr 49: 

Decyzja Starosty Toruńskiego zatwierdzająca stałą organizację ruchu znak: KD.7121.2.81.2021.MN 

stanowi załącznik do wyjaśnień. 

50. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu drzew przeznaczonych do wycinki, wraz ze wskazaniem średnic 

oraz gatunku drzewa. 

Wyjaśnienie nr 50:  

Decyzja zezwolenie na usunięcie drzew znak: OS.613.159.2021.ŁZ wydana 16.03.2022 r. przez 

Starostę Toruńskiego zawierająca wymagane informacje oraz warunki jej realizacji stanowi załącznik 

do wyjaśnień. 

51. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wyjaśnienie nr 51: 

SST D-00.00.00 Wymagania ogólne stanowi załącznik do wyjaśnień. 

52. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie SST dotyczącego wycinki i karczowania. 

Wyjaśnienie nr 52:  

SST D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków stanowi załącznik do wyjaśnień. 

53. Pytanie 

Dotyczy PB Pkt. 9 – „Rozpoznanie podłoża gruntowego pozwoliło na zaliczenie projektowanego układu 

drogowego do grupy nośności podłoża G2.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakiej podstawie 

Projektant zakwalifikował podłoże do grupy nośności G2? Jeżeli przeprowadzono badań geologiczne / 

geotechniczne, proszę przekazać opracowanie. 
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Wyjaśnienie nr 53: 

Kwalifikację podłoża wykonano w oparciu o badania polowe w terenie wykonane przez jednostkę 

projektową. 

54. Pytanie 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 154. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie wymaganych powyższym rozporządzeniem badań 

podłoża dla zadania, co umożliwi Wykonawcy spełnić wymagania SWZ,  które wskazują na konieczność 

określenia długości gwarancji i rękojmi jako kryterium oceny przy wyborze oferty. 

Wyjaśnienie nr 54: 

Badania terenowe stanowią własność jednostki projektowej. Należy przyjąć wartości wskazane 

w dokumentacji projektowej. 

55. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy istniejące sieci teletechniczne i elektryczne należy przełożyć poza 

jezdnię? Jeżeli taj proszę podać ilość oraz pozycję KO w której prace należy ująć? Proszę przekazać SST, 

uzgodnienia branżowe. 

Wyjaśnienie nr 55: 

Żadne sieci nie kolidują z przedmiotową inwestycją. Nie należy przekładać żadnej infrastruktury. 

56. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odsadzki warstw konstrukcyjnych mają zostać wykonane zgodnie z 

przekrojami normalnymi. 

Wyjaśnienie nr 56:  

Zamawiający potwierdza wykonanie odsadzek zgodnie z dokumentacją projektową. 

57. Pytanie 

SST oświetlenie hybrydowe: Wykonawca wnosi o wskazanie typu oprawy dla oświetlenia hybrydowego 

oraz przekazanie brakującej SST określającej niezbędne parametry dla wskazanego sortymentu robót. 

Wyjaśnienie nr 57: 

Oświetlenie hybrydowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – Opis techniczny 

pkt 7.7 - 7.14. 

58. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie musi przeprowadzać dodatkowych analiz (wykonał je 

Zamawiający) związanych z usytuowaniem lamp oświetlenia przejścia. 

Wyjaśnienie nr 58:  

Zamawiający potwierdza usytuowanie lamp oświetlenia przejść. 

59. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie należy na długości przejść dla pieszych oraz peronu zatok 

autobusowych ułożyć płytek systemowych prowadzących oraz płytek wskaźnikowych z wypustkami. Jeżeli 

ww. zakres prac winien zostać wykonany, proszę wskazać pozycję kosztorysową, podać szerokość ułożenia 

płytek ryflowanych, parametry techniczne oraz powierzchnię. Proszę przekazać SST. 
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Wyjaśnienie nr 59: 

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

60. Pytanie 

Dotyczy: DoŚU pismo nr OS.6220.9.6.2021: Wykonawca wnosi o podanie parametrów sadzonek do 

nasadzeń zastępczych, czy mają one zostać wykonane na terenie przebudowy? 

Wyjaśnienie nr 60: 

Zamawiający dokona nasadzeń zastępczych we własnym zakresie. 

61. Pytanie 

Dotyczy: DoŚU pismo nr OS.6220.9.6.2021: Wykonawca wnosi o przekazanie SST dotyczących nasadzeń 

zastępczych wraz z przekazaniem PZT określającym lokalizację sadzonek. 

Wyjaśnienie nr 61: 

Zamawiający dokona nasadzeń zastępczych we własnym zakresie. 

62. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzą prace związane 

z wykonaniem kanału technologicznego? Jeżeli tak, proszę zaktualizować przedmiar, przekazać projekt 

oraz SST. 

Wyjaśnienie nr 62:  

W zakres przedmiotowego zadania nie wchodzą prace związane z wykonaniem kanału 

technologicznego. 

63. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakres opracowania przedmiotu zamówienia nie wchodzą prace 

związane z wykonaniem kanału technologicznego, przekładania i zabezpieczania kabli teletechnicznych 

oraz energetycznych. Jeżeli ww. zakres prac okaże się niezbędny do wykonania, Zamawiający rozliczy go 

z dodatkowego wynagrodzenia. 

Wyjaśnienie nr 63: 

Żadne sieci nie kolidują z przedmiotową inwestycją. Nie należy przekładać żadnej infrastruktury. 

Zadanie nie obejmuje budowy kanału technologicznego. 

64. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wskazanie odcinków, na których ma zostać wykonane poszerzenie wg Rys.nr 3.1 – 

Przekroje konstrukcyjne. 

Wyjaśnienie nr 64:  

Rysunki zawierające poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogi stanowią załącznik do wyjaśnień. 

65. Pytanie 

Wykonawca prosi o informację, jaką metodą należy wykonać stabilizację cementem, ponieważ część 

opisowa nie dopuszcza metody „in situ” a  SST tak. 

Wyjaśnienie nr 65: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą „in situ”. 
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66. Pytanie 

Dotyczy opis techniczny PB pkt. 6: „W przypadku odnalezienia jakichkolwiek zasuw, lub zaworów 

wodociągowych nie ujętych w opracowaniu, należy je wypoziomować i obsadzić na wysokości terenu 

przyległego.” Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ilość zasuw lub zaworów przedstawionych w 

przedmiarze robót jest ostateczna, Zamawiający w sposób rzetelny winien opisać przedmiot zamówienia. 

Wyjaśnienie nr 66: 

Ofertę należy skalkulować w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. 

67. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zaznaczone na PZT rowy przydrożne, mają zostać odtworzone czy 

wykonane jako nowe? 

Wyjaśnienie nr 67: 

Rowy przydrożne należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. 

68. Pytanie 

Jeżeli rowy przydrożne mają zostać wykonane jako nowe proszę wskazać je na wykazie robót, ilość robót 

zimnych, przekrój poprzecznych typowego rowu. 

Wyjaśnienie nr 68:  

Wszelkie prace ziemne zostały uwzględnione w załączonej dokumentacji projektowej. 

69. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszystkie rowy należy wykonać jako odparowujące. 

Wyjaśnienie nr 69: 

Wszystkie rowy należy wykonać jako odparowujące. 

70. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wskazanie zakresu prac związanego z wykonaniem odtworzenia rowów 

przydrożnych, proszę podać powierzchnię oraz grubość odtworzenia. Czy rowy należy zahumusować? 

Proszę przekazać SST na zakres powyższych prac. 

Wyjaśnienie nr 70:  

Zakres prac zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

71. Pytanie 

Dotyczy: załącznik nr 4 SWZ - Wzór umowy: § 1 ust. 4 „Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz 

z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień…” Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego zapisu. 

Nałożenie powyższego obowiązku na wykonawcę jest niezgodne z  PZP art. 99 pkt. 1.  Wykonawca zwraca 

uwagę że uzgodnienia i warunki np.: gestorów sieci uzyskiwane są przez projektanta na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej i są uwzględniane przy wykonaniu projektu. Konieczność 

uzyskiwania uzgodnień i warunków od gestorów sieci na etapie realizacji jest nie możliwe do oszacowania 

i uwzględnienia w ofercie w zakresie czasu uzgadniania i możliwych zmian co do dokumentacji 

projektowej niosących za sobą konsekwencje finansowe. 

Wyjaśnienie nr 71: 

Zamawiający pozostawia kwestionowany zapis bez zmian. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 27 wzoru umowy 

jednym z obowiązków Wykonawcy jest opracowanie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas 
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budowy zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożenie projektu Zamawiającemu do akceptacji. 

72. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że planowana rozbudowa mieści się granicach istniejącego pasa 

drogowego. 

Wyjaśnienie nr 72: 

Zakres rozbudowy zawarty został w dokumentacji technicznej oraz pozwoleniu na budowę 

73. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie ,że Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy 

zasadniczej w następujący sposób: gr. 15cm z gruzu betonowego 0/63 mm, gr. 5cm kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm. 

Wyjaśnienie nr 73: 

Zamawiający potwierdza sposób wykonania warstwy podbudowy zasadniczej. 

74. Pytanie 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotowego zadania, nie należy wykonywać prac 

związanych z wykonaniem przepustów drogowych 

Wyjaśnienie nr 74:  

Zamawiający potwierdza że w zakresie przedmiotowego zadania, nie należy wykonywać prac 

związanych z wykonaniem przepustów drogowych. 

75. Pytanie 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojami normlanymi a opisem technicznym, 

grunt stabilizowany mechanicznie Rm=5 MPa, wg. przekroi konstrukcyjnych występuje tylko pod peronem 

autobusowym, wg. opisu technicznego również pod poboczami, proszę wskazać ostateczne rozwiązanie 

konstrukcyjne. 

Wyjaśnienie nr 75: 

Należy przyjąć grunt stabilizowany mechanicznie Rm 2,5MPa we wszystkich pozycjach. Wartość 

5,0 MPa jest pomyłką pisarską. 

76. Pytanie 

Wykonawca wnosi o przekazanie wykazu robót konstrukcyjnych ze wskazaniem ilości oraz km. Niestety 

ani PZT ani opis technicznych ani również przekroje konstrukcyjne w sposobu klarowny nie wskazując na 

występowanie miejsc poszerzeń ani zastosowanie warstw konstrukcyjnych. Wykonawca wskazuje, że 

przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób nie budzący żadnych wątpliwości co do jego zakresu 

prac. 

Wyjaśnienie nr 76: 

Rysunki zawierające poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogi stanowią załącznik do wyjaśnień 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


