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WSZYSCY  WYKONAWCY 

dotyczy przetargu nieograniczonego na Poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 
infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego. 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej 
ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:  
 

Pytanie 1: 
Dotyczy części 11: Wzmocnienie dw. 449 Komola Las – Bukownica, Dokumentacja techniczna Nieprawidłowo 
załączony przekrój normalny, Rysunek 2.1 oraz 2.2.(widoczna tylko tabelka- informacja o rysunku). Prosimy o 
poprawne załączenie rysunków. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez korektę Rysunku 2.1 
oraz 2.2. (w załączeniu). 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy części 14. Zapytanie do SWZ Ad. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec- Kalisz 
na odc. od m. Malanów do m. Feliksów.  
Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Organizacji Ruchu na dr nr 470 w celu dokonania prawidłowej wyceny 
oznakowania pionowego. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza Szczegółową Organizację Ruchu (w załączeniu). 
 
Pytanie 3: 
Warunki udziału w postępowaniu pkt. 7.2. ppkt. 4 IDW dla  części 9 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 
na odcinku Gostyczyna – Leziona”, dla części 10 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś 
– Zamość”, dla części 11 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola – Bukownica” pkt. a) 
Wnosimy o zmianę warunku udziału zdolności technicznej lub zawodowej z  „(…) jednego zadania związanego 
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi publicznej (…)”       na  
„(…) jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni  z mieszanek mineralno- bitumicznych drogi 
kategorii min. powiatowej (…)”, 
czyli określenie warunku udziału jak dla części 1 – 3, 6, 8, 14 tj. bez uszczegóławiania rodzaju podbudowy na 
jakiej układana jest nawierzchni bitumiczna. Za zmianą określonego wcześniej warunku udziału na 
proponowany niniejszym wnioskiem, przemawia bezsporny fakt, iż  doświadczenie ułożenia warstwy 
bitumicznej (w przedmiotowym przypadku bezpośrednio podbudowy bitumicznej) na warstwie podbudowy w 
technologii MCE (podbudowa pomocnicza) nie różni się istotnie od doświadczenia w ułożeniu warstwy 
bitumicznej na innej warstwie bitumicznej czy na warstwie podbudowy betonowej cementowej czy na warstwie 
podbudowy z kruszywa łamanego.  



Przy określaniu warunku udziału dla części 1 – 3, 6 – 8, 14 o konstrukcji nawierzchni – warstwy bitumiczne: 
podbudowa bitumiczna (niektóre części), warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na podbudowie z kruszywa 
zamawiający pomija na jakim podłożu (podbudowie) ma zostać ułożona nawierzchnia bitumiczna (to dla 
Zamawiającego nie ma znaczenia).  
Ponadto podkreślamy, że warunek udziału określony dla części 8 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 
Krajenka – Gniezno, odcinek Bądecz –Wysoka” nie zawiera wymogu posiadania doświadczenia ułożenia 
warstw bitumicznych drogi na podbudowie z MCE, pomimo iż wg załączonej dokumentacji i kosztorysu 
podbudowa w technologii MCE będzie realizowana na przedmiotowej części. 
Uzasadnieniem do zmiany zapisów warunku udziału jest określanie warunków dotyczących zdolności 
technicznej, poprzez powiązanie ich z przedmiotem zamówienia, proporcjonalnością do przedmiotu 
zamówienia ale również odstąpienie od formułowania warunków w sposób nadmiernie wygórowany.  
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że „proporcjonalność należy rozumieć przy tym, jako zakaz 
ustanowienia wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców 
zdolnych do wykonania zamówienia. Dlatego też sformułowanie odpowiednich warunków udziału w 
postępowaniu wymaga wyważenia z jednej strony uzasadnionych potrzeb zamawiającego, z drugiej zaś 
umożliwienia dostępu do tego zamówienia szerokiej grupie wykonawców” (uchwała z dnia 3 czerwca 2015 r., 
KIO/KD 30/15). 
Pozostawienie obecnego warunku udziału „wykonania nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE” w 
sposób jawny utrudnia uczciwą konkurencję i zawęża grono wykonawców mogących w należyty sposób 
wykonać przedmiotowe zamówienie do nielicznych Wykonawców (którzy zapewne i tak własnymi silami nie 
będą wykonywać nawierzchni w technologii MCE – zwyczajowo wykorzystuje się do tego celu 
podwykonawców specjalizujących się w tej technologii). 
Odpowiedź: Dla części 9: Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 7.4 a) SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)   w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru   i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 
1 000.000,00 zł brutto.” 
Odpowiedź: Dla części 10, 11: Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 7.4 a) SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)   w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  
w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru  i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 
2 000.000,00 zł brutto.” 
 
Pytanie 4: 
Warunki udziału w postępowaniu pkt. 7.2. ppkt. 4 b) oraz opis kryteriów pkt. 18.1.3) IDW „doświadczenie 
kierownika budowy/robót” dla  części 9 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – 
Leziona”, dla części 10 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś – Zamość”, dla części 11 
„Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola – Bukownica”  
Wnosimy o zmianę warunku udziału zdolności zawodowej z : 



„Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane bez ograniczeń, który pełnił obowiązki kierownika budowy/robót przy realizacji min. 1 zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi publicznej, doprowadzone do 
odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde (dla części 9)/ 2 000 
000,00 zł brutto każde (dla części 10 i 11)”   na : 
„Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane bez ograniczeń, który zrealizował na stanowisku kierownika budowy/robót minimum jedno zadanie 
związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych drogi kategorii min. powiatowej, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde 
(dla części 9)/ 2 000 000,00 zł brutto każde (dla części 10 i 11)” 
Uzasadnieniem zmiany jest podobnie jak dla uzasadnienia zmiany warunku udziału wskazanego w pkt. 7.2. 
ppkt. 4a) IDW stwierdzony fakt, iż  doświadczenie ułożenia warstwy bitumicznej (w przedmiotowym przypadku 
bezpośrednio podbudowy bitumicznej) na warstwie podbudowy w technologii MCE nie różni się istotnie od 
doświadczenia w ułożeniu warstwy bitumicznej na innej warstwie bitumicznej czy na warstwie podbudowy 
betonowej cementowej czy na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego. Istotnym dla należytego 
wykonania funkcji kierownika budowy/robót jest jego doświadczenie zdobyte przede wszystkim przy 
wykonywaniu warstw bitumicznych nawierzchni, i bez znaczenia jest na jakiej podbudowie ta nawierzchni 
bitumiczna jest układana. Większe znaczenie ma rodzaj układanej masy mineralno-asfaltowej: czy beton 
asfaltowy czy mieszanka SMA.  
Wskazujemy, że dla części 8 – zadanie w którego zakresie robót jest podbudowa w technologii MCE, w 
doświadczeniu kierownika budowy/ robót nie wymaga się posiadania prze niego doświadczenie w układaniu 
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE. 
Jednocześnie wnosimy o dostosowanie kryterium oceny ofert „doświadczenia kierownika budowy/ robót” 
odpowiednio do proponowanej zmiany zapisu warunku udziału zdolności zawodowej (doświadczenie 
kierownika budowy). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Dotyczy każdej części zamówienia 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie w ramach pkt. 7.2 ppkt 4) lit b) oraz w ramach pkt 18.1 ppkt 3)  SWZ dla każdej 
części ww. zamówienia, wykazaniem dysponowania osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy/robót  na ww. 
zamówieniu, która będzie mogła wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami/zadaniem pełniąc  
również funkcję inspektora nadzoru. 
Wykonawcy chodzi o zmianę zapisu dla wymaganego doświadczenia Kierownika budowy/robót  na: 
„Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno – 
budowlane bez ograniczeń, który zrealizował na stanowisku kierownika budowy/robót  lub na stanowisku 
Inspektora nadzoru min. …..” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 7.2 ppkt 4) lit b). 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca zwraca się z prośba o potwierdzenie, iż osoba, która ma pełnić funkcję Kierownika budowy/robót 
na ww. zamówieniu, a posiada uprawnienia budowlane z 2002 roku bez ograniczeń do kierowania robotami 



budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej  i posiadająca opinię okręgowej izby inżynierów 
budownictwa do ww. uprawnień z następującą treścią: 

 

spełnia warunek dotyczący wymogu rodzaju uprawnień określony w pkt  7.2 ppkt 4) lit b) oraz w ramach pkt 
18.1 ppkt 3) SWZ dla każdej części ww. zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że osoba, która ma pełnić funkcję Kierownika budowy/robót na ww. 
zamówieniu, posiadająca uprawnienia budowlane z 2002 roku bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej i posiadająca opinię okręgowej izby inżynierów 
budownictwa do ww. uprawnień z zamieszczoną powyżej treścią spełnia warunek dotyczący wymogu rodzaju 
uprawnień określony w pkt  7.2 ppkt 4) lit b). 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie a tym samym zmianę zapisu określonego w pkt 7.5. ppkt 2) SWZ dla ww. 
zamówienia, poprzez zmianę ww. zapisu, umożliwiającą, aby co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnił warunek w pkt 7.5 ppkt 2) SWZ lub spełnią je wszyscy 
wykonawcy łącznie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 7.5 ppkt 2) jednocześnie 
modyfikuje pkt 7.5. ppkt 3), który otrzymuje brzmienie: 

3) warunek określony w pkt 7.2. ppkt 4 lit. b) Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 
 
Pytanie 8: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie a tym samym zmianę zapisu określonego w pkt 7.2 ppkt 4) lit. a) SWZ dla 14 
części ww. zamówienia, poprzez możliwość wykazania się doświadczeniem Wykonawcy który zrealizował 
(zakończył) zadania, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 9 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie…..  
 lub  
zmianę ww. warunku poprzez zmniejszenie wartości brutto zadania z 2mln zł brutto na 1,4 zł mln brutto 
lub 
zmianę  ww. warunku poprzez możliwość wykazania się doświadczeniem Wykonawcy polegającym na: 
 „Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, max.  3 zadania w zakresie ułożenia nawierzchni z 
mieszanki mastyksowo-grysowej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości łącznej zadań 
nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto…’ 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 7.2. ppkt. 4) lit. a) SWZ dotyczącego 
doświadczenia Wykonawcy. 
 
Pytanie 9: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie a tym samym zmianę zapisu określonego w pkt 7.2. ppkt 4)  lit a) SWZ dla 
części 10 i 11  ww. zamówienia, poprzez: 
-  zmniejszenie wartości brutto zadania wymaganego w ramach doświadczenia Wykonawcy, a mianowicie 
prośba o zmianę zapisu na: 
„a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie związane z wykonaniem 
nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia 
końcowego, o wartości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto każde…..” 
Lub  
Wykonawca prosi o dopuszczenie , a tym samym zmianę zapisu określonego w pkt.7.2 ppkt 4) lit a) SWZ dla 
części 10 i 11 ww. zamówienia, poprzez ustanowienie warunku, który wymagałby doświadczenia Wykonawcy 
w zakresie np. zrealizowania (zakończenia), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania związanego z wykonaniem 
nawierzchni bitumicznej o wartości zadania nie mniejszej niż ……. zł brutto i 1 zadania , w którym w zakresie 
przedmiotu zamówienia było wykonanie podbudowy z MCE drogi publicznej, o wartości zadania nie mniejszej 
niż 1 400 000,00 zł brutto, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego…” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 7.2. ppkt 4)  lit a). 
 
Pytanie 10: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie, a tym samym zmianę  określonego w pkt 7.2. ppkt 4)  lit b) SWZ dla 9, 10, 11 
części ww. zamówienia, poprzez usunięcie z wymogu doświadczenia dla kierownika budowy/robót obowiązku 
pełnienia wskazanych funkcji przy realizacji zadań związanych z wykonaniem podbudowy z MCE, tj. 
Wykonawcy chodzi o zmianę ww. warunku w tym zakresie poprzez wymóg doświadczenia KB/KR przy realizacji 
zadań związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę dla części 9, 10, 11 
 
Pytanie 11: 
Wykonawca prosi o dopuszczenie, a tym samym zmianę  określonego w pkt 7.2. ppkt 4)  lit b) SWZ dla 14 części 
ww. zamówienia, poprzez usunięcie z wymogu doświadczenia dla kierownika budowy/robót obowiązku 
pełnienia wskazanych funkcji przy realizacji zadań związanych z ułożeniem nawierzchni z mieszanki 
mastyksowo-grysowej, tj. Wykonawcy chodzi o zmianę ww. warunku w tym zakresie poprzez wymóg 
doświadczenia KB/KR przy realizacji zadań związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 7.2. ppkt 4)  lit b) SWZ. 
 
Pytanie 12: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie , że wartości   określone w pkt 7.2. ppkt 4)  lit a) i lit b) dla wszystkich części 
ww. zamówienia są wartościami brutto zadań. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wartości określone w pkt 7.2. ppkt 4) lit a) i lit b) dla wszystkich części 
ww. zamówienia są wartościami brutto zadań. 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy wszystkich części postępowania. W SWZ IDW są zawarte sprzeczne postanowienia, zgodnie bowiem 
z informacją zawartą na 5 stronie SWZ, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części; z kolei 
na stronie 29 pkt 15.1 zostało wskazane, że Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część. Prosimy o 
ujednolicenie SWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis został zmieniony modyfikacją SWZ z dnia 13.10.2022 r. i został 
podany do publicznej wiadomości na platformie zakupowej w dniu 18.10.2022r. 
 
Pytanie 14: 
Dot. SWZ, warunek dla 12 części ww. zamówienia, (Pyzdry ul. Wrzesińska). 
Biorąc pod uwagę zakres zadania, czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem udziału w tej części 
postępowania jest doświadczenie polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z kostki 
brukowej? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt 7.4 dla części 12, który otrzymuje brzmienie: 
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a  jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zadania w zakresie budowy lub 
przebudowy dróg, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie niższej niż 3 000 
000,00 zł brutto każde. 

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu 
odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy wszystkich części ww. zamówienia. Prosimy o zamieszczenie oświadczenia, o którym mowa  
w pkt. 11.4 SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie opracował wzoru o którym mowa w pkt. 11.4 SWZ. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 15 „5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w km 83+044” (PYT. 16-18) 
Pytanie 16: 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki na warstwę 
podbudowy z AC22P. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem należy zastosować asfalt 50/70, natomiast 
specyfikacja techniczna D.04.07.01 dopuszcza również inne lepiszcza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i 
aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50. 
 
Pytanie 17: 
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do mieszanki na warstwę 
wiążącą z AC16W. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem należy zastosować asfalt 50/70, natomiast 



specyfikacja techniczna D.05.03.05A dopuszcza również inne lepiszcza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z treścią SST i 
aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.  
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50. 
 
Pytanie 18: 
Prosimy o podanie parametrów projektowanych barier ochronnych /poz. 37/ TER drogowy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry projektowe barier ochronnych (poz. 37 TER) zostały 
wymienione w opisie technicznym SOR : „Projektuje się bariery ochronne N2W2 z uwagi na wysokość skarp.” 
 
DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 „Wzmocnienie Drogi Wojewódzkiej Nr 323 Leszno – Henrykowo od Km 7+560 do Km 
8+505”. (Pyt. 19-26) 
Pytanie 19 
Dotyczy § 2 pkt 6 oraz  § 7 pkt 3 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” 
Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub  
odrzucenia.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 projektu umowy. 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami 
niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać 
zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane 
przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców 
do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i 
podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione 
jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury 
wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt, że wybór wykonawcy następuje w ramach zamówienia 
publicznego, zgodnie z zasadą którego złożenie oferty w postępowaniu jest jawne, Zamawiający nie zgadza się 
na taką zmianę zapisu § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 Projektowanych Postanowień Umowy (dalej PPU). 
 
Pytanie 21 
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu 
umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu 
 
Pytanie 22 
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 11 ppkt 12, ppkt 13, ppkt 14 oraz ppkt 15 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 
9, ppkt 11 ppkt 12, ppkt 13, ppkt 14 oraz ppkt 15 projektu umowy: 
- ppkt 6, ppkt 11 oraz ppkt 15 prośba o obniżenie kary do 1.500,00 zł. 
- ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 12 oraz ppkt 14 prośba o obniżenie kary do 200,00 zł. 
- ppkt 13 prośba o obniżenie kary do 1.000,00 zł 
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: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%,   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu 
 
Pytanie 24 
Dotyczy § 21 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania 
prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i 
terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie 
budowy ewentualnych prac równoległych. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy § 22 pkt 5 ppkt 1 lit. c) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym 
„c) na koszt Strony z winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w 
zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót 
przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby 
uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie”,   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Informujemy, że Wykonawca 
na swój koszt zabezpieczy przerwane roboty, jeżeli przerwanie nastąpi z jego winy. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 11 projektu umowy. 



Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 11), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, 
braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy 
Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach 
nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po wystąpieniu takiego 
zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapis § 20 pkt 1 ppkt 11 projektu umowy brzmi: 
11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania 
z nienależytą starannością w wysokości 3000 zł brutto, 

 
DOTYCZY CZĘŚCI NR 5 „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 188 w Zakresie Budowy Ciągu Rowerowego od 
Km 20+348 (Debrzno Wieś) do Km 22+646 (Lipka) oraz od Km 22+646 do Km 23+226”. (Pyt. 27-30) 
Pytanie 27 
Dotyczy § 2 pkt 6  
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” 
Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub 
odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu 
umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
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: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20% 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.  
 
Pytanie 30 
Dotyczy § 21 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania 
prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i 
terminu zakończenia tych prac. 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie 
budowy ewentualnych prac równoległych. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI NR 12 „Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach wraz z budową kanalizacji deszczowej w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz”  
Pytanie 31 
Dotyczy cz. XII, D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki na warstwę wyrównawczą z AC11W, KR3-4 
wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na 
deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (wg WT2-2014), co w przypadku mieszanki o „drobnym szkielecie” 
może okazać się niemożliwe do spełnienia.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co 
jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.82, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać 
postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
Odpowiedź: Poprawiono SST D-05.03.05b, w której zamieniono asfalt 50/70 na asfalt 35/50. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy cz. XII - Dokumentacja Projektowa podaje, że studnie kanalizacji deszczowej należy zwieńczyć płytą 
pokrywową w terenie nieutwardzonym oraz płytą z pierścieniem odciążającym w jezdni. Specyfikacja 
techniczna D.03.02.01 dodaje natomiast warunek, że właz w jezdni należy wykonać w formie zestawu 
naprawczego. Prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób należy wykonać zwieńczenie studni w jezdni? 
Odpowiedź: Zwieńczenia studni w jezdni należy wykonać w sposób podany w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych dla branży sanitarnej. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy cz. XII - W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o udostępnienie dokumentacji 
geologicznej, na którą powołuje się projekt na wykonanie kanalizacji deszczowej. 
Odpowiedź:  W załączeniu przekazujemy opinię geologiczną. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy cz. XII - W kosztorysie branży sanitarnej na wykonanie Kanału główne grawitacyjnego PP 500 mm w 
pozycjach 27 i 28 podano błędnie jednostkę wykonana studni: „m” i „m” zamiast „szt.”. Prosimy o podanie 
prawidłowej jednostki miary w tych pozycjach. 
Odpowiedź: W załączonej Tabeli Elementów Rozliczeniowych branży sanitarnej w pozycjach 27 i 28 
poprawiono  jednostki miary. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy cz. XII - Specyfikacja techniczna SST D-03.02.01 opisuje wykonanie przewiertu sterowanego przy 
wykonywaniu przykanalików. Natomiast projekt oraz kosztorys nie zawierają takiego zakresu robót. Czy w 
zakresie inwestycji należy wykonać przewiert sterowany? Jeżeli tak, to w celu umożliwienia prawidłowej 
wyceny robót prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonania takiego przewiertu. 
Odpowiedź: Poprawiono SST D-03.02.01, z której usunięto wykonanie przewiertu sterowanego, ponieważ 
przykanaliki wykonywane będą metodą przekopu otwartego 



Pytanie 36 
Dotyczy cz. XII - W kosztorysie branży sanitarnej na wykonanie Kanału główne grawitacyjnego PP 400 mm w 
pozycji nr 64 podano, że należy wykonać: „Umocnienie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej 
prefabrykatem betonowym na podbudowie betonowej grub. 20 cm”. W dokumentacji projektowej oraz ST nie 
ma wzmianki o takim umocnieniu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunek 
przedstawiający wykonanie takiego umocnienia: rodzaj prefabrykatu, powierzchnia itp.? 
Odpowiedź: W załączeniu przekazujemy rysunek  umocnienia wylotu prefabrykatem betonowym na 
podbudowie betonowej grub. 20 cm 
 
Pytanie 37 
Dotyczy cz. XII – W pozycji 59 TER branża drogowa ujęto wykonanie studni kablowych dla budowy kanału 
technologicznego w ilościach 690,75 m2. Zgodnie z SST D.01.03.04 pkt. 9.2 budowa studni powinna być 
wyrażona w jednostce „ sztuka”. Prosimy o podanie poprawnej jednostki i ilości studni. 
Odpowiedź: W Tabeli Elementów Rozliczeniowych branży drogowej w poz. 59 poprawiono ilość i jednostkę 
miary. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy cz. XII – W pozycji 1 TER branża drogowa ujęto wykonanie m.in. tablic informacyjnych. Prosimy o 
podanie ilości tablic do ustawienia? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Tablice należy umieścić zgodnie z pkt 1.5 Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych: „Dwustronną tablicę, wykonaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej 
specyfikacji, należy umieścić prostopadle do obiektu liniowego, w połowie długości realizowanego zadania. W 
przypadku zmiany wartości zadania Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji tablicy.” Jak podano w SST 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne -  dwustronną tablicę, wykonaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
do w/w specyfikacji, należy umieścić prostopadle do obiektu liniowego, w połowie długości realizowanego zadania”, 
zatem należy umieścić tylko jedną tablicę informacyjną. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy cz. XII – Prosimy o udostępnienie pisma/wytycznych Energa Operator SA, których informacje ujęto w 
protokole narady koordynacyjnej. 
Odpowiedź: Zgodnie z protokołem narady koordynacyjnej wytyczne od Energa Operator S.A. należałoby 
uzyskać tylko w przypadku wystąpienia kolizji, a takich kolizji nie ma. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy cz. XII – Prosimy o potwierdzenie, że całość materiałów brukarskich z rozbiórek należy do 
Zamawiającego i należy odwieźć je w miejsce wskazane przez Inżyniera. W poz. 25 TER ujęto jedynie 95,58 m3 
kostki brukowej. 
Odpowiedź: W Tabeli Elementów Rozliczeniowych branży drogowej w poz. 25 poprawiono jednostkę miary i 
skorygowano ilość jednostek miary. Ponadto dodatkowo w poz. 26 skorygowano ilość jednostek miary. 
Betonową kostkę brukową w rozbiórki w ilości wskazanej w poz. 25 TER. branża drogowa ( 2710,0 m2) należy 
odwieźć do RDW w Koninie. 
 



Pytanie 41 
Dotyczy cz. XII; Dotyczy § 2 pkt 6 oraz  § 8 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie 
od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i 
udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy cz. XII; Dotyczy § 22 pkt 1 ppkt 4) oraz § 22 pkt 3 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 
kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego 
brutto. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy cz. XII; Dotyczy § 22 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 12 ppkt 13, ppkt 14, ppkt 15, ppkt 16 oraz 
ppkt 17 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 22 pkt 1 ppkt 6, ppkt 
7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 12 ppkt 13, ppkt 14, ppkt 15, ppkt 16 oraz ppkt 17 projektu umowy: 
- ppkt 6, ppkt 12 oraz ppkt 18 prośba o obniżenie kary do 2.000,00 zł. 
- ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 13, ppkt 14 oraz ppkt 16 prośba o obniżenie kary do 500,00 zł. 
- ppkt 15 prośba o obniżenie kary do 1.000,00 zł 
- ppkt 17 prośba o obniżenie kary do 2%  
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: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie poziomu kar. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy § 22 pkt 2 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy § 23 pkt 5 ppkt 4 projektu umowy. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje w 
okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak, to 
prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie budowy 
ewentualnych prac równoległych. 
 
 
 



DOTYCZY CZĘŚCI NR 2 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 436 Komorze-Klęka od km 25+930 do km 27+914”. 
Pytanie 46 
Dotyczy cz. II – Zgodnie z §12 ust 15 do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie m.in. tablic informacyjnych. 
Prosimy o podanie ilości tablic do ustawienia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Tablice należy umieścić zgodnie z pkt 1.5 Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych: „Dwustronną tablicę, wykonaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej 
specyfikacji, należy umieścić prostopadle do obiektu liniowego, w połowie długości realizowanego zadania. W 
przypadku zmiany wartości zadania Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji tablicy.” Jak podano w SST 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne -  dwustronną tablicę, wykonaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
do w/w specyfikacji, należy umieścić prostopadle do obiektu liniowego, w połowie długości realizowanego zadania”, 
zatem należy umieścić tylko jedną tablicę informacyjną. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy cz. II; Dotyczy § 2 pkt 6 oraz  § 7 pkt 3 projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie 
od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i 
udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia lub odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy cz. II; Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 4) oraz § 20 pkt 3 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 
kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu umowy do 10% wynagrodzenia umownego 
brutto. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy cz. II; Dotyczy § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 11, ppkt 12, ppkt 13, ppkt 14, ppkt 15 17 
projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 20 pkt 1 ppkt 6, ppkt 7, ppkt 
8, ppkt 9, ppkt 11, ppkt 12, ppkt 13, ppkt 14, oraz ppkt 15 projektu umowy: 
- ppkt 6, ppkt 11 oraz ppkt 15 prośba o obniżenie kary do 1.500,00 zł. 
- ppkt 7, ppkt 8, ppkt 9, ppkt 12 oraz ppkt 14  prośba o obniżenie kary do 200,00 zł. 
- ppkt 13 prośba o obniżenie kary do 1.000,00 zł 
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: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 
 
 
 



Pytanie 50 
Dotyczy cz. II dotyczy § 20 pkt 2 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% 
do 20%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy cz. II; dotyczy § 21 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający 
przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? 
Jeżeli tak, to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie budowy 
ewentualnych prac równoległych. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy wszystkich części ww. zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów, a 
mianowicie str. 5 SWZ zamieszczono informację w pkt 5.1 , ze Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczę 
części zamówienia, natomiast str. 29 SWZ pkt 15.1 jest zamieszczona informacja, że Wykonawca może złożyć 
ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapis został zmieniony modyfikacją SWZ z dnia 13.10.2022 r. i został 
podany do publicznej wiadomości na platformie zakupowej w dniu 18.10.2022r. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 9 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – Leziona” (Pyt. 53-56) 
Pytanie 53 
Ad kosztorys poz. nr 5. W pozycji tej jest ilość 530,1 m3 ziemi do wywozu, natomiast z poz. nr 4 z obmiaru 2650,5 
m2 x 0,3 m wychodzi 795 m3. Prosimy o potwierdzenie iż obmiar w poz. nr 5 jest prawidłowy i czego on dotyczy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obmiar pozycji 5 TER jest prawidłowy i dotyczy robót ziemnych pod 
korytem.  
 
Pytanie 54 
Ad kosztorys poz. nr 7 . W pozycji tej jest grubość 15 cm, natomiast ww. opisie i na przekrojach poprzecznych 
jest gr 25 cm. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że grubość podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 na 
odtworzeniu krawędzi, to 25 cm. Zamawiający zamieszcza poprawioną Tabele Elementów Rozliczeniowych 
oraz Przedmiar. 
 
Pytanie 55 
W opisie technicznym w punkcie 3 jest zapis o nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, pozycji takich nie ma w 
kosztorysie . Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pozycją 30 TER,  zjazdy należy wykonać z betonu asfaltowego 
AC 11 S 50/70 gr. 5 cm. 
 
 
 



Pytanie 56 
Ad. SST 10. Podbudowa z mieszanki związanej cementem D-04.05.01 oraz Przedmiar w przypadku konstrukcji 
zjazdów podają zastosowanie C ¾ natomiast Opis Techniczny podaje C 5/6. Prosimy o ujednolicenie zapisów i 
dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku konstrukcji zjazdów: C ¾ czy C 5/6. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pozycją 27 TER, zjazdy należy wykonać z mieszanki 
niezwiązanej C3/4. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 10 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś-Zamość”. (Pyt. 57-59) 
Pytanie 57 
W kosztorysie w poz. nr 36 jest wiążąca gr 6 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 2.13 i 2.14 oraz na 
przekrojach poprzecznych jest wiążąca gr 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że grubość warstwy wiążącej to 5 cm.  
Zamawiający zamieszcza poprawioną Tabele Elementów Rozliczeniowych oraz Przedmiar. 
 
Pytanie 58 
W kosztorysie w poz. nr 33 jest podbudowa z masy gr 10 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 2.13 i 
2.14 oraz na przekrojach poprzecznych jest podbudowa gr 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że grubość podbudowy z masy to 7 cm. Zamawiający zamieszcza 
poprawioną Tabele Elementów Rozliczeniowych oraz Przedmiar. 
 
Pytanie 59 
Wg przekrojów poprzecznych rów ma być obsiany humusem gr 10 cm. W kosztorysie w poz. nr 42 jest tylko 
oczyszczenie i profilowanie rowu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie ilości m2 humusowania gr 10 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym odcinku należy wykonać tylko odmulenie i 
oczyszczenie rowu. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 11 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las – Bukownica” (Pyt. 60-64) 
Pytanie 60 
Ad kosztorys poz. nr 6. W pozycji tej jest ilość 1240 m3 ziemi do wywozu, natomiast z poz nr 4 i 5 z obmiaru 
3100 m2 x 1,0 m wychodzi 3100 m3. Prosimy o potwierdzenie iż obmiar w poz nr 6 jest prawidłowy i czego on 
dotyczy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obmiar pozycji 6 TER jest prawidłowy i dotyczy robót ziemnych pod 
korytem. 
 
Pytanie 61 
Prosimy o zamieszczenie poprawnych przekrojów poprzecznych. Przekrój nieczytelny. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza poprawione przekroje normalne. 
 
Pytanie 62 
W opisie technicznym w punkcie 4 jest zapis o zjazdach z kostki. W kosztorysie występują tylko zjazdy z masy 
bit. Prosimy o wyjaśnienie. 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przedmiotowym odcinku należy wykonać zjazdy z masy 
bitumicznej zgodnie z poz. 31 TER. 
 
Pytanie 63 
W opisie technicznym w punkcie 4 jest zapis o poboczach z destruktu. W kosztorysie występują pobocza z 
kruszywa. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na przedmiotowym odcinku należy wykonać pobocza z kruszywa 
zgodnie z pozycją 25 TER. Zamawiający zamieszcza poprawioną TER oraz Przedmiar. 
 
Pytanie 64 
Ad SST 10. Podbudowa z mieszanki związanej cementem D-04.05.01 podaje wymagania dla mieszanki 
związanej cementem C 3/4, natomiast Przedmiar oraz Opis Techniczny podają zastosowanie stabilizacji Rm 2,5 
MPa. Produkty te nie są równoważne ze sobą i podlegają wymagania wg innych norm. Prosimy o ujednolicenie 
zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj produktu należy zastosować: - stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S-
96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa czy - mieszankę związaną cementem C ¾ wg PN-EN 14227-1 o 
wytrzymałości od 4 do 6 MPa 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować mieszankę niezwiązana C3/4. Zamawiający 
zamieszcza poprawioną Tabele Elementów Rozliczeniowych oraz Przedmiar. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI NR 14 „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od 
m. Malanów do m. Feliksów”. 
Pytanie 65 
SST 14. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) D-05.03.13 podaje zastosowanie do 
uszortnienia warstwy SMA kruszywo 2/4 mm. Kruszywo frakcji 2/4 mm jest niedostępne w sprzedaży, 
natomiast WT – 1 2014 „Kruszywa Wymagania techniczne” w tabeli 27 dopuszcza zastosowanie do 
uszorstnienia wykonanej warstwy zarówno kruszywo frakcji 2/4 jak i 2/5 o tych samych parametrach 
jakościowych. W związku z powyższym prosimy o możliwość zastosowania do uszorstnienia warstwy SMA 
kruszywa 2/5 mm które spełnia wymagania w/w rozdziału SST. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania do uszorstnienia warstwy SMA kruszywa 
2/5 mm. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 10 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś-Zamość” (Pyt. 66-67) 
Pytanie 66 
SST 14. Nawierzchnia z SMA D-05.03.13 podaje zastosowanie do uszortnienia warstwy SMA kruszywo 1/3 mm. 
Kruszywo tego rodzaju jest niedostępne w sprzedaży, natomiast WT – 1 2014 „Kruszywa Wymagania 
techniczne” w tabeli 27 dopuszcza zastosowanie do uszorstnienia wykonanej warstwy kruszywo frakcji 2/5 o 
tych samych parametrach jakościowych. W związku z powyższym prosimy o możliwość zastosowania do 
uszorstnienia warstwy SMA kruszywa 2/5 mm które spełnia wymagania w/w rozdziału SST. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.7 SST D-05.03.13 „Nawierzchnia z SMA” należy 
zastosować kruszywo 2/4, 2/5 lub kruszywo nienormatywne 1/3. 
 
 



Pytanie 67 
SST 24. Obrzeża betonowe D-08.03.01 w Tablicy 1 p. 2.1 podje zawyżoną w stosunku do normy wartość 
odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających. Prosimy o potwierdzenie że obrzeża 
betonowe powinny spełniać wymagania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1340 – klasa 3D – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, każdy pojedynczy wynik 
≤ 1,5 kg/m2 . 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotowego zadania nie ma pozycji związanej z 
wykonaniem obrzeży betonowych, a tym samym specyfikacji technicznej D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 13 „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Łukowo w km 46+160 
drogi wojewódzkiej nr 187” (Pyt. 68-74) 
Pytanie 68 
Prosimy o potwierdzenie, że dla ruchu wahadłowego przy przebudowie przepustu nie trzeba zapewniać 
ręcznego sterowania ruchem (jedynie sygnalizację świetlną przez cały okres przebudowy).  
Odpowiedź: Wykonawca zgodnie z punktem 1.5.2 podpunkt b) opracuje projekt tymczasowej organizacji 
ruchu. Zamawiający będzie wymagał ręcznego sterowania ruchem w godzinach 6:00 do 18:00 w dni robocze. 
W godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy dopuszczone zostanie sterowanie ruchem poprzez sygnalizację 
świetlną. 
 
Pytanie 69 
Pozycje nr 7 i 24 z kosztorysu branży mostowej dotyczą tego samego zakresu – frezowania w-wy ścieralnej gr 
4 cm na dojazdach. Prosimy o usunięcie jednej dublującej się pozycji z kosztorysu.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez usunięcie pozycji nr 7 z Tabeli Elementów rozliczeniowych 
(zmodyfikowany TER w załączeniu). 
 
Pytanie 70 
Siatka wzmacniająca do nawierzchni bitumicznych z włókna szklanego o wytrzymałości na  rozciąganie 
100/100kN pod w-wą ścieralną występuje w kosztorysie drogowym w pozycji nr 27 oraz w kosztorysie 
mostowym w pozycji nr 8. Czy te pozycje się nie dublują? Jeśli tak, prosimy o korektę kosztorysu.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pod całą szerokością nawierzchni, pod warstwą ścieralną, na długości 
inwestycji należy wbudować siatkę 120/200 kN/m z włókien szklanych w kierunku podłużnym i włókien 
węglowych w kierunku poprzecznym (poprawiona pozycja nr 27 TER roboty drogowe). Zgodnie z rysunkiem nr 
6 „Widok ogólny. Stan projektowany” pod konstrukcją nawierzchni należy wbudować geosiatkę 
dwukierunkowo rozciąganą o sztywnych węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m) pozycja 8 TER 
roboty mostowe. 
 
Pytanie 71 
Dotyczy pozycji nr 29 z kosztorysu branży mostowej. Wg Wykonawcy jednostką obmiarową powinien być „m” 
(jest „100m”). Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował  jednostkę w pozycji 29 TER na „m”. (TER w załączeniu) 
 
 



Pytanie 72 
Zgodnie z zapisami PPU (§ 9 pkt.1), Wykonawcy przysługuje prawo do wystawienia tylko jednej faktury 
(końcowej) po dokonaniu odbioru ostatecznego zadania. Sytuacja ta spowoduje, że Wykonawcy będą doliczać 
do ofert koszty finansowania. Czy Zamawiający przewiduje zatem (w celu obniżenia wysokości ofert) płatności 
częściowe?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, jednakże informuje iż w § 23 ust 2 PPU 
przewidział zmianę z płatności jednorazowej na płatności częściowe. 
 
Pytanie 73 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i 
uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na 
czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jest w posiadaniu ww. dokumentacji. 
 
Pytanie 74 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i że ewentualne 
braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż udostępnił kompletną dokumentację projektową. 
 
DOTYCZY CZĘŚCI 11 „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las – Bukownica” (Pyt. 75-85) 
Pytanie 75 
TER Poz. 1. Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należała wymiana wszystkich słupków granicznych „pas 
drogowy” na remontowanym odcinku? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 5.4. Oznaczenie granicy pasa drogowego, specyfikacji 
technicznej Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-M 01.01.01, do zadań Wykonawcy należy 
wyznaczenie, zastabilizowanie i oznakowanie granicy pasa drogowego na odcinku wykonywanego 
wzmocnienia. 
 
Pytanie 76 
TER Poz. 2. Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do karczowania pni nie jest wymagana decyzja pozwolenia na wycinkę 
drzew. 
 
Pytanie 77 
TER Poz. 2. Czy drewno pozyskane z wycinki będzie stanowiło własność Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z przedmiotowego odcinka drogi nie będzie pozyskane drewno. 
 
Pytanie 78 
Dokumentacja techniczna, Przekroje normalne. Udostępnione przekroje stanowią tylko część całego rysunku. 
Prosimy o udostępnienie pełnych przekrojów. 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zmienione przekroje normalne. 
 



Pytanie 79 
Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych dot. przepustu HDPE 800 składających się z planu 
sytuacyjnego i przekrojów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać remont przepustu w km 32+450, nie zmieniając 
rzędnych posadowienia. Zamawiający nie dysponuje planem sytuacyjnym oraz przekrojami. 
 
 
Pytanie 80 
Prosimy o udostępnienie projektu organizacji ruchu docelowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że realizacja zadania nie wpłynie na zmianę stałej organizacji ruchu. 
Zgodnie z pkt. 1.3. specyfikacji technicznej D-07.07.01 „Oznakowanie poziome” przed przystąpieniem do 
wykonania robót należy wykonać inwentaryzację istniejącego oznakowania poziomego. 
 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający dopuszcza pełne zamknięcie odcinka drogi na czas budowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na czas budowy. 
 
Pytanie 82 
Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych dot. przepustów pod zjazdami PEHD 500 składających się z 
planu sytuacyjnego i przekrojów. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przepusty PEHD 500 należy wykonać pod każdym zjazdem w ilości 
zgodnej z pozycjami TER. Zamawiający nie dysponuje planem sytuacyjnym oraz przekrojami. 
 
Pytanie 83 
TER Poz. 25. Prosimy o informację z jakiego materiału powinny zostać wykonane pobocza. W TER wynika, że 
ma to być kruszywo łamane, natomiast z opisu technicznego pkt. 4, że ma to być destrukt. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pozycją 25 TER oraz Przedmiaru, pobocza należy wykonać z 
kruszywa.  Zamawiający zamieszcza poprawione przekroje normalne. 
 
Pytanie 84 
Prosimy o informację czy znaki drogowe przeznaczone do rozbiórki będą stanowić własność Wykonawcy czy 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.4 Specyfikacji Technicznej D-M. 00.00.00 znaki 
drogowe z rozbiórki (tarcze, tablice i słupki) są własnością Zamawiającego i należy je odwieść na składowisko 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 85 
SST, str. 115, pkt. 5.10. Proszę o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało uszczelnienie 
krawędzi warstwy SMA gorącym asfaltem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało uszczelnienie krawędzi 
warstwy SMA gorącym asfaltem zgodnie z pkt. 5.10. Krawędzie zewnętrzne warstwy. 
 



Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp.: 
- modyfikuje treść  pkt. 7.2.4) SWZ dla zadań:  
Część 1.        Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Radziwiłłów-Topola Mała – Etap II. 

a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż  1 500.000,00 zł brutto 
każda. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana 
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia 
protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ 
dokumentu i kurs walut. 

b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił funkcję 
kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania związanego z 
wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych drogi 
publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie 
mniejszej niż 1 500.000,00 zł brutto każda. 

Część 4. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko – Trzcianka od km 
13+000 do km 14+250. 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)    

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni z 
mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, 
o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda . 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana 
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia 
protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ 
dokumentu i kurs walut. 

* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając 
podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej lub 
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił funkcję 
kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania związanego z 



wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi publicznej, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 
1 500 000,00 zł brutto każda. 

Część 6.  Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Grabów Wójtostwo-Grabów  
nad Prosną. 

a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, 
doprowadzone do odbioru  i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż  1 000 000,00 zł 
brutto każda. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień 
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia 
protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 
lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił 
funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia 
końcowego, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde. 

Część 8.  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno, odcinek Bądecz-Wysoka. 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)    

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem 
nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru  
i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień 
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia 
protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 



1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej 
lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił 
funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE 
drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o 
wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każde. 

Część 9.  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – Leziona. 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)    

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem 
nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru  
i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień 
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia 
protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej 
lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił 
funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania 
związanego z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE 
drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o 
wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde. 

Część 10.  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś-Zamość. 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni z mieszanek 
mineralno – bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru  i rozliczenia końcowego, o wartości 
nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł brutto. 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     wskazana 
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia 
protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ 
dokumentu i kurs walut. 

* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając 
podstawę dysponowania tą osobą: 



Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 
lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił 
funkcję kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania 
związanego z  wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE 
drogi publicznej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o 
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każde. 

Część 11.  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las - Bukownica. 
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu)  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania związanego z wykonaniem nawierzchni z 
mieszanek mineralno – bitumicznych drogi publicznej, doprowadzone do odbioru  i rozliczenia końcowego, 
o wartości nie mniejszej niż 2 000.000,00 zł brutto 
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     wskazana 
przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia 
protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ 
dokumentu i kurs walut. 

* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres 
wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą podając 
podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy/robót 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który pełnił funkcję 
kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 1 zadania związanego z 
wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi publicznej, 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie mniejszej niż  
2 000 000,00 zł brutto każde. 

Część 12. Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach wraz z budową kanalizacji deszczowej  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz. 

a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 zadania w zakresie 
budowy lub przebudowy dróg, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego, o wartości nie 
niższej niż 3 000 000,00 zł brutto każde. 
 W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż     
wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień 
zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia 
protokołu/ dokumentu i kurs walut. 
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. 

b)  Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także 



zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą 
podając podstawę dysponowania tą osobą: 

Lp Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Wymagane doświadczenie 

1. Kierownik 
budowy 

1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, który zrealizował na 
stanowisku kierownika budowy minimum 2 zadania związane z budową lub 
przebudową dróg, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każde. 

2. Kierownik 
robót branży 
sanitarnej 

1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

 
- modyfikuje treść  pkt. 18.1 w zakresie kryterium doświadczenia kierownika budowy dla zadania:  

Część 8.  Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno, odcinek Bądecz-Wysoka. 
Kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia, 
złożonego przez Wykonawcę w druku oferty , dotyczącego ilości zrealizowanych zadań określonych  
w pkt 7.2. ppkt 4) lit. b). Zamawiający przyzna punkty wg poniższego schematu : 

Lp. Doświadczenie kierownika budowy 
liczba 

punktów 
1 zrealizował na stanowisku kierownika budowy 3 zadania związane z wykonaniem nawierzchni 

bitumicznej na podbudowie  z MCE   drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru 
i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto 
każde 

 
20 pkt. 

2 zrealizował na stanowisku kierownika budowy 2 zadania związane z wykonaniem nawierzchni 
bitumicznej na podbudowie  z MCE   drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru 
i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto 
każde 

 
10 pkt. 

3 zrealizował na stanowisku kierownika budowy min. 1 zadanie związane z wykonaniem nawierzchni 
bitumicznej na podbudowie  z MCE   drogi kategorii minimum gminnej, doprowadzone do odbioru 
i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto. 

 
0 pkt. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni formularza oferty w zakresie doświadczenia kierownika budowy oferta 
otrzyma 0 pkt. 

- modyfikuje treść  PPU dla zadań:  
- Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Radziwiłłów – Topola Mała – Etap II, 
- Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Grabów Wójtostwo - Grabów nad Prosną, 
poprzez zmianę ppkt a) i b) paragrafu 22 ust. 5 pkt 2) na: 

a)    sporządzi przy udziale i na koszt Wykonawcy zestawienie wartości wykonanych robót według stanu 
na dzień odstąpienia, 

b)    na podstawie zestawienie wartości wykonanych robót sporządzi protokół odbioru robót wykonanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, który w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawcę, 
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, 
oraz ust. 6 

2) Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy zestawienie wartości wykonanych robót  według 
stanu na dzień odstąpienia. 

oraz dla zadań: 



- Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las – Bukownica; 
- Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – Leziona; 
- Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś – Zamość; 
poprzez zmianę  w paragrafie 10 ust. 3 pkt 2) paragrafu 8 na 9; 
oraz  zmianę ppkt a) i b) paragrafu 24 ust. 5 pkt 2) na: 
       a)     sporządzi przy udziale i na koszt Wykonawcy zestawienie wartości wykonanych robót według stanu 
na dzień odstąpienia, 
       b)     na podstawie zestawienie wartości wykonanych robót sporządzi protokół odbioru robót wykonanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, który w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawcę, 
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego, 
oraz ust. 6 
       2)     Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy zestawienie wartości wykonanych robót  według 
stanu na dzień odstąpienia. 

Ponadto w załączeniu przekazujemy zmodyfikowany TER dla części 1:  

Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp  Zamawiający modyfikuje treść SWZ w punktach 14.1. 16.1, 
16.2 SWZ które otrzymują brzmienie: 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 88 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert  i trwa do dnia 17.02.2023 r. włącznie.  
16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do dnia 22.11.2022 r., do 
godziny 12.00 czasu lokalnego. 

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22.11.2022r. o godzinie 12:05 czasu lokalnego. 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

