
Pytania dotyczące transakcji i za 

ZP.271.5.2022                                                                                            Biecz, dnia 25.04.2022 r. 

                                                           

                                                                         Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2022 w trybie podstawowy  bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.  „Remont drogi 
gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz” 
 
 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie  treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 
ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 
udziela następujących wyjaśnień: 

a 
Pytania dotyczące transakcji Pytania dotyczące transakcji i 

Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu zadania w zakresie ścieżki rowerowej. Przedmiar robót nie zawiera robót 
związanych z remontem nawierzchni ścieżki rowerowej. Według Opis technicznego należy wykonać remont 
ścieżki rowerowej. Prosimy o potwierdzenie zakresu zadania jaki należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź: 

W zakresie przewidziano remont ścieżki rowerowej poprawiono przedmiar w tym zakresie. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o skropienie międzywarstwe pomiędzy w-wą wiążącą a ścieralną. 

Odpowiedź: 

Poprawiono przedmiar w tym zakresie. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu przedmiaru robót w zakresie regulacji studni rewizyjnych, ile sztuk należy 
przyjąć w kalkulacji. 

Odpowiedź: 

Zapisy przedmiaru dotyczą regulacji 5 studni wodnościekowych i 3 studni teletechnicznych. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o określenie parametrów wiaty przystankowej. 

Odpowiedź: 
Przybliżone parametry wiaty trzymodułowej: 
1.długość: 3,00 m-4,00 m, 
2. wysokość: 2,40 m - 2,80 m 
3.Konstrukcja samonośna stalowa, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, lakierowanie prosz-
kowe, kolor lakieru grafit/ antracyt, 
4. ścianki ze szkła hartowanego 6 mm z atestem bezpieczeństwa, 
5. zadaszenie poliwęglan komorowy dymiony przyciemniany z filtrem UV o grubości 10 mm, 



6. ławka z oparciem na całej długości wiaty, 
7. posadowienie  wiaty (punktowe) na słupkach betonowych, 
8. tabliczka na rozkład jazdy, 
9. tabliczka na nazwę przystanku, 
10.kosz na śmieci metalowy. 
11.Stojak na 3-4 rowery. 
12.Teren pod wiatą należy utwardzić poprzez ułożenie betonowej kostki brukowej. 
Wykonawca ma obowiązek przed montażem wiaty uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić zakres prac związany z przebudową urządzeń 
obcych, w szczególności zakres związany z regulacją wysokościową studni teletechnicznych. Czy do regulacji 
należy użyć nowych materiałów. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie będzie on 
ingerował w sieci podziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogłyby 
oddziaływać na uzbrojenie inżynierskie terenu. Do regulacji wysokościowych studni należy użyć 
nowych materiałów. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wyjaśnienie zamieszczenia szkicu przebiegu kanalizacji sanitarnej w obszarze zadania. Czy w ramach 
zadania należy wycenić zakres prac związany z przebudową kanalizacji sanitarnej. Jeżeli tak to prosimy o 
określenie parametrów i zakresu. 

Odpowiedź: 

Nie należy wyceniać zakresu prac  związanego z przebudową kanalizacji sanitarnej . Rysunek ma 
charakter poglądowy, pozwalający na skoordynowanie wykonania prac z wykonawcą 
wykonującym pracę  w tej lokalizacji. Sytuacja została opisana w § 4 ust. 4 pkt.5 istotnych 
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ. 

 
Pytanie 7 
Prosimy o wskazanie zakresu remontu elementów brukarskich na zadaniu. Przedmiar nie obejmuje całego 
zakresu elementów brukarskich w podanym kilometrażu. Zakres elementów brukarskich przy chodniku i ścieżce 
rowerowej wynosi: 816mb krawężnika,  800 m2 nawierzchni chodnika, 412mb  obrzeży. 

Odpowiedź: 

Poprawiono przedmiar w zakresie elementów brukarskich z uwzględnieniem zakresu 
wynikającego z pytania 1. 

 
Pytanie 8 
Prosimy o określenie parametrów technicznych dla wysięgników oraz parametrów lamp oświetleniowych. 

Odpowiedź: 

Wysięgniki o długości 1,5-2,00 m, kąt odchylenia 15o   stalowe ocynkowane; 
Oprawy typu LED barwa 4000 K,  strumień świetlny  minimum 10 000 lm, maksymalnie 100 W. 
Oprawy powinny być wizualnie dostosowane do oświetlenie wykonywanego w ciągu ostatnich 5 
lat  na terenie miasta Biecza tj. np.  przy. ul. Kolejowej, 3 Maja, Tumidajskiego, K.Wielkiego  itp. 



 
Pytanie 9 
Prosimy o określenie zakresu prac na zjazdach poza obrysem chodnika. 

Odpowiedź: 

Zakres prac polegał będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego. 
 
Pytanie 10 
Czy w ramach zadania należy uwzględnić przebudowę ścieku przykrawężnikowego. 

Odpowiedź: 

W ramach zadania należy uwzględnić przebudowę ścieku przykrawężnikowego. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o określenie parametrów dla lamp hybrydowych oświetlenia przejścia dla pieszych – według projektu 
stałej organizacji ruchu są do wykonania 2 lampy. 

Odpowiedź: 

Dwie hybrydowe latarnie uliczne LED o mocy ok. 38W/400W/400W/6m-6,5m + wysięgnik na 
turbinę wiatrową. 

Konstrukcja słupa stalowa ocynkowana. 
Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej. 
 Turbina wiatrowa: 
Moc znamionowa: 400W 24V 
Maksymalna moc wyjściowa: 500W 
trójfazowy generator AC z magnesem trwałym + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny 
do turbiny wiatrowej 
Panele fotowoltaiczne: 
Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V 
hartowane szkło solarne, pokryte antyrefleksyjną warstwą, posiadające certyfikaty. 
Oprawy uliczne LED: moc lampy ok. 38 W, 
Strumień świetlny > 38 000,00 lm 
Akumulator dostosowany do użytych urządzeń, bateria żelowa do instalacji hybrydowych, 
uszczelniona, skrzynka baterii   wodoodporna, z rurą  PCV na kable. 
Fundamenty latarni prefabrykowane. 
Latarnie hybrydowe mają posiadać dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane 
dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne, które Nie oślepiają 
kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych. 
Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo każdy z elementów 
zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych postanowień umowy 
wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres wskazany                              
w złożonej ofercie. 

 
Pytanie 12 
Prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie długości gwarancji na akumulatory dla lamp hybrydowych. 
Standardowa gwarancja wynosi do 24 miesięcy. Trwałość techniczna wynosi ok 3 lat.  Powyżej tego okresu 
akumulatory należy wymienić dla prawidłowego działania. Czy w wycenie należy ująć wymianę akumulatorów. 

Odpowiedź: 

Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo każdy z elementów 
zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych postanowień umowy 



wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres wskazany  w 
złożonej ofercie. 

Pytanie 13 
Prosimy o potwierdzenie technologii wykonania oznakowania poziomego jezdni – cienkowarstwowe czy 
grubowarstwowe. Według projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie w technologii 
grubowarstwowej. Prosimy również o zmianę wymagań  odnośnie długości trwania gwarancji dla rodzaju 
wybranej technologii ze względu na ograniczoną trwałość rozwiązań. W normalnych warunkach rynkowych 
długość okresu gwarancji dla technologii cienkowarstwowej wynosi do 12 miesięcy, natomiast dla technologii 
grubowarstwowej wynosi do 48 miesięcy. W przypadku braku zmiany okresu gwarancji czy w wycenie należy 
ująć powtórzenie oznakowania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie w technologii 
grubowarstwowej. Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo 
każdy z elementów zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych 
postanowień umowy wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na 
okres wskazany  w złożonej ofercie. 

 
 
 Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania  określone w 
SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.  
 W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści   Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ)   i tym samym  przedłuża pierwotny termin składania ofert  na dzień 29.04.2022 r. godz. 
10:00 i otwarcia ofert na dzień  29.04.2022 r. godz. 10:05. 
  
Załączniki: 
1. Zmieniony przedmiar robót. 
 
 

                          Burmistrz 
 

       I-I mgr Mirosław Wędrychowicz 
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