
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny 

1 

Czernikowo, dnia 11.04.2022 r. 

IWP.271.1.4.1.1.2022 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 

101159C, 101160C w miejscowościach Makowiska i Kiełpiny opublikowanego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00109737/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej D – 05.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu lub kruszywa stab. cementem” dla zadania nr 1. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Omyłka pisarska w zakresie numeracji. Prawidłowy numer specyfikacji technicznej „Podbudowa 

i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” to D-04.05.01. Przedmiotowa 

specyfikacja znajduje się w załączonych do dokumentacji postępowania Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (katalog 13 – DP – Makowiska – Kiełpiny: plik 3 – SST; strony 21-27). 

2. Pytanie 

Czy Inwestor dopuści wykonanie warstwy „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 -

grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm” w technologii mieszania wgłębnego na miejscu? 

Wyjaśnienie nr 2:  

Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy w technologii mieszania wgłębnego, pod 

warunkiem akceptacji recepty na projektowaną stabilizację przez projektanta / inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Pytanie 

Prosimy o określenie do kogo będzie należało drzewo z wycinki? Jeśli do Inwestora prosimy 

o wskazanie miejsca odwozu. 

Wyjaśnienie nr 3: 

Drzewo z wycinki będzie należało do Wykonawcy. 

4. Pytanie 

… sytuacja międzynarodowa wynikająca z wojny toczącej się za naszą granicą doprowadziła do 

momentu w którym złożenie rzetelnej oferty w postępowaniu przetargowym stało się niemożliwe. 

Koszty wszystkich surowców i walut wzrastają każdego dnia, a wiele firm podwykonawczych 

dostarczających materiały wstrzymało wydawanie ofert. 

Rafinerie LOTOS Asfalt i ORLEN Asfalt codziennie publikują nowe cenniki asfaltów, dzisiejszy 

poziom wskazuje wzrost w stosunku do zeszłego tygodnia o 70%. Betoniarnie i producenci 
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prefabrykatów wstrzymują ofertowanie materiałów, ponieważ nie mogą zakontraktować cementu 

(problemem jest nie tylko cena, ale jego brak na rynku). Firmy produkujące bariery i oznakowanie 

informują nas o braku możliwości pozyskania stali do produkcji ww. elementów. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie już opublikowanych postępowań 

przetargowych o co najmniej miesiąc oraz wstrzymanie się z publikacją nowych postępowań do 

momentu, kiedy złożenie rzetelnej i realnej oferty stanie się możliwe. 

Do pisma załączamy cenniki asfaltów Lotos publikowane na oficjalnej stronie producenta 

obowiązujące od 6, 13 i 14 marca 2022. 

Wyjaśnienie nr 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na konieczność 

wypełnienia zobowiązań terminowych wynikających z umowy o dofinansowanie. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 


