
PYTANIA 1 

 

 

Odpowiedź na pytanie zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu: 

Modernizacja magistrali wodociągowych w aglomeracji m. Włocławek w ul. POW, Plac 

Wolności i Dziewińska”. Nr ref.: 281.8.2019.. 

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

– (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. 

we Włocławku udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

Mając na uwadze konieczność przygotowania rzetelnej kalkulacji ceny oferty, działając na 

podstawie dyspozycji przepisu art. 29 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca  wnioskuje do 

Zamawiającego o opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wykonawca wskazuje 

na rozbieżności opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie. W PFU w części 

dotyczącej odtworzenia nawierzchni pkt 1.4.11 (str. 15) Zamawiający wskazuje, że 

odtworzenie warstwy ścieralnej należy wykonać na całej szerokości i długości zniszczonej 

jezdni, natomiast zdanie dalej Zamawiający opisuje, że w przypadku zniszczenia pasa jezdni 

należy wykonać odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości pasa i na długości całej 

wymienianej magistrali. W decyzji MZUKiD z dnia 27.04.2015 (4526 i 4527) jest napisane: 

„Jezdnie odbudować zgodnie z istniejącymi warstwami, natomiast nową warstwę ścieralną na 

połowie zniszczonej jezdni licząc od krawężnika do środka, po uprzednim sfrezowaniu”.  

W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku odtworzenia 

nawierzchni w miejscach wykonania komór startowych służących do renowacji magistrali 

wodociągowej, jak również w miejscu wykonania przyłączy i montażu armatury Wykonawca 

ma wykonać odtworzenie nawierzchni tylko w zakresie zniszczonych fragmentów 

nawierzchni, a nie wykonywać odtworzenia warstwy ścieralnej na całej kilkusetmetrowej 

długości jezdni.  

     W odniesieniu do powyższego Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o udzielenie 

wyjaśnień i ustosunkowanie się w przedmiotowym zakresie. 

Odpowiedź 

Zgodnie z wydanymi przez MZUKiD we Włocławku aktualnymi warunkami 

odtworzenia pasa drogowego dla ulic – Plac Wolności, P.O.W., Dziewińskiej                 

i Kaliskiej, zawartymi w piśmie z dnia 23.04.2019 r. (znak: ND.431.251.5733.2019), 

jezdnie należy odbudować tylko na obszarze faktycznie zniszczonych fragmentów 

nawierzchni, z zachowaniem wymaganej równości podłużnej i poprzecznej 

nawierzchni. Szczegółowe warunki odbudowy pasa drogowego dla jezdni                      

i chodników określone zostały w ww. piśmie MZUKiD we Włocławku.  

Pytanie 2  

Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o udostępnienie aktualnych warunków MZUKiD  

z których będą wynikały grubości i rodzaje poszczególnych warstw, jakie należy odtworzyć  

w ul. Dziewińskiej, P.O.W. oraz Plac Wolności. 



Odpowiedź 

Niniejszym udostępniamy aktualne warunki MZUKiD we Włocławku (pismo z dnia 

23.04.2019 r. znak: ND.431.251.5733.2019), z których wynikają grubości i rodzaje 

poszczególnych warstw, jakie należy odtworzyć w ul. Dziewińskiej, P.O.W. oraz Plac 

Wolności.  

  

 

Włocławek 25.04.2019 r. 


