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RGI.271.5.2021                                                                                Świlcza, dn. 23.02.2021 r. 

Modyfikacja treści SWZ nr 2 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza  

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) na roboty budowlane, nazwa zadania: 

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2021 r. Etap I 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 09 lutego 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem: 2021/BZP 00006311/01 oraz platformie zakupowej  
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Planowany termin składania ofert: do 01 marca 2021 r. do godz. 10:00  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Gmina Świlcza zmienia oraz 

wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

W dniu 19 i 22 lutego 2020 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytania z dnia 19.02.2021 r. 

Treść pytania nr 1: 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie zimowe utrzymanie drogi ? 

Odpowiedź: 

Nie. 

Treść pytania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót ? 

Odpowiedź: 

Nie. 

Treść pytania nr 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót 

bitumicznych ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Treść pytania nr 4: 
Dotyczy zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział XIV, punkt 3, 

podpunkt 4. Z powyższego zapisu wynika, że Wykonawca wraz z ofertą ma złożyć 

„zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i rękojmi”. Czy poza podaniem w punkcie 6 

formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca ma do oferty 

załączyć zobowiązanie dotyczące okresu gwarancji i rękojmi ? Jeżeli tak to proszę o 

udostępnienie wzoru ww. zobowiązania. 

Odpowiedź: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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W punkcie 6 formularza oferty należy wskazać tylko okres gwarancji i rękojmi za wady 

– nie trzeba załączać dodatkowego zobowiązania w tym zakresie. 

Pytania z dnia 22.02.2021 r. 

Treść pytania nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z mieszanki 

AC16W ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Treść pytania nr 2: 
Dotyczy pozycji: „Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

wykonywana sprzętem mechanicznym, klasa C 0,4/0,5 wg WT-5:2010, E2>80 MPa (na 

wykonanej warstwie), grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm” oraz pozycji: „Warstwa 

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem 

mechanicznym, klasa C 0,4/0,5 wg WT-5:2010, E2>80 MPa (na wykonanej warstwie), dodatek 

za każdy dalszy 1 cm grubości – zwiększenie o 15 cm do łącznnie 30 cm grubości w-wy” . 

Proszę o potwierdzenie, że w ramach powyższych pozycji należy wycenić wykonanie 

stabilizacji istniejącego (rodzimego) gruntu na głębokość 30 cm i pozycje te nie obejmują 

zakupu i dowozu kruszywa. Proszę także o informację co oznacza zapis „na wykonanej 

warstwie” znajdujący się w kolumnie „Opis robót, wyliczenie ilości robót” i dotyczący ww. 

pozycji. 

Odpowiedź: 

Tak, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem nie 

obejmuje doziarnienia mieszanką z zewnątrz.  

„Na wykonanej warstwie” tj. w czasie od 8 do 24h od momentu wbudowania 

warstwy za pomocą badania lekką płytą dynamiczną lub badaniem VSS. 

 

Treść pytania nr 3: 
Czy Wykonawca ma wykonać geodezyjne wytyczenie pasa drogowego i inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Treść pytania nr 4: 
Biorąc pod uwagę kosztorysowy charakter wynagrodzenie proszę o potwierdzenie, że materiał 

z korytowania należy odwieźć na odległość nie większą niż 1 km. 

Odpowiedź: 

W niektórych zadaniach odwóz materiału z korytowania może odbywać się do 

miejsc oddalonych powyżej 1 km. 

 

Treść pytania nr 5: 
Czy w ramach pozycji 1.2 przedmiaru „ Przebudowa drogi gminnej nr 137810R na działce nr 

ew. 751 w miejscowości Rudna Wielka” należy uwzględnić rozebranie istniejących przepustów 

lub/i zjazdów ? Jeżeli tak to proszę o podanie długości przepustów i ilości zjazdów do rozbiórki. 

Odpowiedź: 

Tak, rozebranie przepustu o długości 4,6 m. 
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Treść pytania nr 6: 
Czy w ramach pozycji 1.3 przedmiaru „ Przebudowa drogi gminnej nr 137810R na działce nr 

ew. 751 w miejscowości Rudna Wielka” Zamawiający dopuszcza wykonanie podsypki i 

zasypki z piasku ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

------------------------------------------------- 

Zamawiający  zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

1) Rozdziału XVII: 
Rozdział XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 marca 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”. 

2) Rozdziału XVIII: 
Rozdział XVIII pkt 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 01 marca 2021 r. do godziny 10:00.” 
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 marca 2021 r. o godzinie 10:15  za pomocą platformy 

zakupowej.”. 

 

----------------------------------------------- 

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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