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WSZYSCY  WYKONAWCY 

dotyczy przetargu nieograniczonego na Poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę 
infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego. 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej 
ustawa Pzp wyjaśnia co następuje:  
 
Dotyczy części 3: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno-Henrykowo od km 7+560 do km 8+505”;  

Pytanie nr 1 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis techniczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o opis techniczny. 
 
Pytanie nr 2 
Dot. pozycji 19, 20 oraz 22 przedmiaru robót 
Zgodnie z załączoną SST przedmiotowe pozycje powinny być rozliczane w m2, w związku z tym wnosimy o 
zmianę jednostki w pozycjach z m3 na m2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozycje 19, 20 i 22 w TER (Tabela Elementów Rozliczeniowych) podane są w 
jednostce [m2].   
 
Pytanie nr 3 
Dot. pozycji 24 i 25 przedmiaru robót 
Prosimy o wskazanie lokalizacji wbudowania warstwy wyrównawczej (poz. 24) oraz wykonania remontu 
cząstkowego (poz. 25) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż lokalizacja wykonania warstwy wyrównawczej oraz remontu cząstkowego zostanie 
ustalona przez Inspektora nadzoru po wykonaniu frezowania profilującego istn. jezdni. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o informację czy w ramach oferty należy wycenić stabilizację granic pasa drogowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż prace geodezyjne w tym zakresie są opisane w SST D.01.01.01. „Odtworzenie trasy  
i punktów wysokościowych” w pkt. 1.3.1.k) na podstawie danych ewidencyjnych nieruchomości pobranych  
z PODGiK. Zakres tych prac nie obejmuje stabilizacji granic pasa drogowego, w tym np. ustalenia granic 
nieruchomości, odtworzenia zniszczonych punktów granicznych itp. 
 
 
 
 
   



Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż posiada zgody na wykonanie robót budowlanych, które są aktualne w całym okresie 
realizacji określonym w niniejszym postępowaniu przetargowym. Koszty uzyskania ewentualnych zgód, 
pozwoleń i decyzji obciążają Wykonawcę tylko wtedy, jeśli wynika to z wymagań/obowiązków Wykonawcy 
określonych w niniejszym postępowaniu 
 
Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całodobowe sterowanie ruchem tymczasową sygnalizacją świetlną na 
remontowanym odcinku robót? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż zamknięcie dla ruchu części jezdni wymagające wprowadzenia ruchu wahadłowego 
pojazdów wymaga ręcznego kierowania ruchem w trakcie wykonywania tych robót. Sterowanie ruchem za 
pomocą sygnalizacji świetlnej jest dopuszczalne w okresie po godzinach pracy i w porze nocnej. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Wykonawca proponuje okres 
gwarancji na 12 miesięcy ze względu na małą trwałość w tej technologii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że W PPU cz._03. (wzór umowy) Zamawiający w § 18 ust. 1 określił długość rękojmi 
na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na okres jednego roku. 
 
Dotyczy części 15 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w km 83+044.” 
Pytanie nr 8  
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej nr 18 znajduje się prawidłowa jednostka miary, zdaniem 
Wykonawcy powinny to być „m2” ułożenia warstwy podbudowy (…) ¾. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  modyfikuje zapis w pozycji kosztorysowej nr 18 określający jednostkę obmiaru na m2. 
 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp modyfikuje treść Instrukcji 
dla wykonawców Tom I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez: 
 

1. poprzez zmianę w części 15 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w km 83+044”, 
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych zapis w pozycji kosztorysowej nr 18 określający jednostkę 
obmiaru na m2. 
 

2. zmianę zapisu w Tomie I Rozdział 1 punkt 17. Specyfikacji Warunków Zamówienia  w ten sposób: 
 
17.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
17.1.  W Tabeli/ach elementów rozliczeniowych (TER) Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz  

   wartości netto, stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek, z dokładnością do 0,01 PLN dla  
   wszystkich pozycji w nim wymienionych. W cenie jednostkowej netto Wykonawca musi uwzględnić  
   wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności określonej w odpowiedniej ST przypisanej danej  
   pozycji oraz w ST Wymagania Ogólne oraz musi stanowić sumę wszystkich planowanych do poniesienia  



   kosztów dla tej pozycji. Elementów składowych ceny jednostkowej danej pozycji nie można przenosić  
   do innych pozycji elementów rozliczeniowych.  
   (dla części 1-4, 6, 8-11, 14) 

17.2.  Wykonawca zsumuje wszystkie wartości netto poszczególnych pozycji TER i do wyliczonej wartości  
doda podatek VAT. Tak wyliczoną cenę oferty Wykonawca wpisze do druku oferty. Wszystkie wartości  
wyrażone w PLN należy podać z dokładnością do 0,01 PLN. 
(dla części 12) 

17.2’  Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje w kosztorysach i przeniesie sumy do zbiorczego zestawienia  
kosztów. Następnie zsumuje wszystkie pozycje zbiorczego zestawienia kosztów oraz doda podatek VAT.  
Tak wyliczoną cenę oferty Wykonawca wpisze do druku oferty. 
(dla części 5, 7, 13, 15) 

17.2’’  Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje w kosztorysach i przeniesie sumy do zbiorczego zestawienia  
kosztów. Następnie zsumuje wszystkie pozycje zbiorczego zestawienia kosztów oraz doda kwotę na  
roboty nieprzewidziane w wysokości podanej w tej tabeli i podatek VAT. Tak wyliczoną cenę oferty  
Wykonawca wpisze do druku oferty. 

17.3.  Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w TER. Wykonawca nie  
może samodzielnie wprowadzić zmian do TER. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach,  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz w TER Wykonawca winien zgłosić  
Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 12.9.  

17.4.  Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również  
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SWZ.  

17.5.  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
17.6.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego  

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do  
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z  
tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie  
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  
lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich  
wartość bez kwoty podatku., wskazania stawki podatku od towarów lub usług, która zgodnie z wiedzą  
będzie miała zastosowanie. 
 

 
 
 

 


