
 

 
 
WZDW.WZP.271-76/20                                             Poznań, 4 grudnia 2020r. 

 
WSZYSCY  WYKONAWCY 

 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry, 
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U.  
z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje: 
Pytanie 1 Prosimy o potwierdzenie jednostki miary w poz. 71 przedmiaru drogowego. Ujęto w niej wykonanie 
pobocza z kruszywa w m3, natomiast w zamiennej SST 06.03.01 w pkt. 9.2 podstawa płatności odnosi się do m2 
wykonanego pobocza. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST 06.03.01, jednostką obmiarową rodzaju stosowanego 
kruszywa jest m3. 
 
Pytanie 2 W udostępnionym w dniu 02.12.2020 projekcie docelowej organizacji ruchu zawarto wykonanie 
punktowych elementów odblaskowych PEO. Brakuje odpowiedniej pozycji w przedmiarze drogowym. Prosimy 
o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie TER. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy (TER) o punktowe 
elementy odblaskowe, o pozycje: 74.1, 74.2, 74.3.  
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia poprzez:  
1. załączenie skorygowanej dokumentacji, 
2.  zmianę termin składania ofert.  
W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
„ 14.11.  Jeżeli wykonawca składa ofert w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć w oryginale, 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51 

 oraz opisane: 
„Rozbudowa dw nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry,” 

„Nie otwierać przed dniem 11.12.2020 r., godz. 12.15” 
 

15.1. Oferty w formie papierowej winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy                  
ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności 
odbioru lub do wystawionej skrzynki, w terminie do 11.12.2020r., do godziny 12.00 czasu lokalnego.  
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15.2. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem 
platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie 
do 11.12.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 

15.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  
15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  

w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 11.12.2020 r., o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego”. 

 
 


