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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) na 

zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 

0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój 
 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust 1. ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 

przekazuje poniżej treść zapytań, w oryginalnym brzmieniu, które wpłynęły do 

Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia: 

 

Pytanie 1: 
W przedmiarze robót oświetlenie uliczne podano "Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych o masie do 300 kg. Prosimy o określenie dokładniejszych parametrów 

dotyczące słupów oświetleniowych. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy 

oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie 

ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. 

 

Pytanie 2: 
Proszę o określenie opraw elektrycznych jakie mają być uwzględnione przy wymianie 

oświetlenia ulicznego. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy zastosować oprawy 

typu LED o mocy 60 W z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa 

światła neutralna 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz 

przeźroczysty. 

 

Pytanie 3: 
Czy istniejąca linia elektryczna jest naziemna czy podziemna i czy przy wymianie należy ja 

również wymienić 
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Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że linia zasilająca oświetlenie uliczne jest linią kablową i nie 

wymaga wymiany. 

 

Pytania 4: 

Prosimy o podanie specyfikacji słupów oświetleniowych do montażu (typ słupa, oprawy, 

wysięgnika, kolorystyka,). 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy 

oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie 

ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W 

z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. 

Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przeźroczysty. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmuje wymianę kabli zasilających 

oświetlenie uliczne. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że linia zasilająca oświetlenie uliczne nie wymaga wymiany. 

 

Pytanie 6: 

W SWZ pkt. III.2.3) istnieje informacja, że zakres zamówienia obejmuje wymianę 

krawężników, przekroje w dokumentacji projektowej również pokazują krawężniki 

granitowe, natomiast w przedmiarze brak jest pozycji dot. montażu krawężników. Prosimy 

o wyjaśnienie i aktualizację przedmiaru. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany 

przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o informację jakie krawężniki należy przyjąć do wyceny (materiał oraz wymiar). 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. 

 

Pytanie 8: 

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej ułożenia krawężników - czy będzie dodana 

pozycja? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany 

przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 9: 

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania ławy betonowej pod krawężniki i pod 

obrzeże – czy będzie dodana pozycja? 
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Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć obrzeża wraz 

z wykonaniem ław betonowych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę 

przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do 

niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 10: 

W pozycji 3 przedmiaru jest rozebranie ław pod krawężniki i obrzeży a z betonu, ściek 

przykrawężnikowy – proszę o wytłumaczenie tej pozycji. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że do wyceny pozycji należy przyjąć rozebranie ław pod krawężniki 

i obrzeża z betonu. 

 

Pytanie 11: 

Zgodnie z pkt II SWZ Opis przedmiotu zamówienia, m.in. w zakresie zamówienia jest 

zgodnie z pkt 3, 3) wymiana krawężników i obrzeży. W załączonym do SWZ Przedmiarze 

robót zawarto rozbiórkę krawężników kamiennych, natomiast brak jest pozycji dotyczących 

ustawienia nowego krawężnika. Proszę o wyjaśnienie. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany 

przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 12: 

Na rysunku przekroju poprzecznego podano warstwy konstrukcyjne dla chodnika: 

- nawierzchnia z kostki betonowej, 

- podsypka cementowa piaskowa, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

Dla jezdni: 

- warstwa ścieralna, 

- warstwa wiążąca, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. 

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania podbudów z kruszywa. Proszę 

o wyjaśnienie. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć uzupełnienie 

i wyrównanie istniejącej podbudowy drogi tłuczniem kamiennym sortowanym. Natomiast w 

przypadku chodnika na powierzchni 180 m2 należy wycenić wymianę podbudowy 

składającej się z dolnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 20 cm po zagęszczeniu 

i górnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 15 po zagęszczeniu. W pozostałym zakresie 

należy wycenić wymianę nawierzchni chodnika na istniejącej podbudowie. 

 

Pytanie 13: 

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 18 przedmiaru robót należy wycenić wykonanie 8cm 

warstwy wiążącej. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 8 cm. 



ZPiOD.271.3.2021 

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 

w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój 

 

Pytanie 14: 

Przedsiębiorstwo XXX zwraca się z prośbą o wyjaśnienie szczegółów technologicznych na 

w/w przetarg: 

- jakie słupy mają być zastosowane (jaka wysokość, jakie długie wysięgniki) 

- jaka moc opraw oświetleniowych ma być zastosowana 

- co należy zrobić ze zdemontowanymi latarniami czy należy je zutylizować czy odwieść na 

plac składowy Zamawiającego? 

- czy zasilanie obecnych lamp jest dobre czy trzeba je przebudować? 

- w przedmiarze jest rozbiórka ław betonowych pod obrzeżami i krawężnikiem, natomiast nie 

ma pozycji ułożenia krawężnika czy należy ją doliczyć i czy będzie układany nowy 

krawężnik betonowy czy istniejący kamienny? 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy 

oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie 

ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W 

z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. 

Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przeźroczysty. Zdemontowane słupy 

oświetlenia ulicznego należy zutylizować. 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. 

 

Pytanie 15: 

Proszę o podanie parametrów i wymagań, co do słupów oświetleniowych dla pozycji 

przedmiarowej nr 22 - ilość sztuk 15. 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy 

oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie 

ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W 

z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. 

Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny klosz przeźroczysty. 

 

Pytanie 16: 

Proszę o podanie kategorii ruchu dla warstw bitumicznych. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do prac związanych z remontem drogi gminnej nr 291556 K 

ul. Dąbrowskiego w km 0+245 – 0+836 w Krynicy-Zdroju należy przyjąć kategorię ruchu 

KR2. 

 

Pytanie 17: 

Zakres zamówienia obejmuje między innymi wymianę krawężników i obrzeży. Przedmiar 

robót poz. 2 wskazuje rozebranie krawężników kamiennych oraz obrzeży betonowych 

natomiast brak pozycji dotyczącej ułożenia krawężników. Prosimy o informację czy 

Zamawiający przewiduje wykonanie robót związanych z ułożeniem krawężników? Jeśli tak, 

prosimy o korektę przedmiaru robót. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne 

wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie 

Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany 

przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 
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Pytanie 18: 

Rysunek nr 3 Przekrój poprzeczny (A) wskazuje do wykonania warstwę podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwę podbudowy 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 30 cm pod warstwy nawierzchni 

natomiast wg przedmiaru robót poz. 17 należy wykonać tylko wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem kamiennym gr. do 10 cm. Prosimy o informację czy Zamawiający 

przewiduje wykonanie w/w robót w ramach niniejszego zadania i ewentualną korektę 

przedmiaru robót. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć uzupełnienie 

i wyrównanie istniejącej podbudowy drogi tłuczniem kamiennym sortowanym. 

 

Pytanie 19: 

Rysunek nr 3 Przekrój poprzeczny (B) wskazuje do wykonania warstwę podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz warstwę podbudowy 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod chodnik natomiast 

roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy Zamawiający 

przewiduje wykonanie tych robót w ramach niniejszego zadania i ewentualną korektę 

przedmiaru robót. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac dot. chodnika na powierzchni 180 m2 

należy wycenić wymianę podbudowy składającej się z dolnej warstwy – kruszywo łamane 

o grubości 20 cm po zagęszczeniu i górnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 15 po 

zagęszczeniu. W pozostałym zakresie należy wycenić wymianę nawierzchni chodnika na 

istniejącej podbudowie. 

 

 

Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - zmianie podlega 

dokumentacja projektowa w zakresie przedmiaru robót. 

 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzą do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Zmodyfikowany przedmiar robót. 
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