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      Wykonawcy zainteresowani udziałem 

            w przedmiotowym przetargu 

 

 

 

 Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

z późn. zm.), w związku z zapytaniami z dnia 18 stycznia 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Sojkówek – Ocięte” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o sprecyzowanie i ujednolicenie zapisów dotyczących udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. W SWZ pkt 12 widnieje zapis, że Zamawiający nie przewiduje 

udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Natomiast w projekcie umowy w § 12 

pkt 1 widnieje zapis: „Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości od 5 do 10% wartości wynagrodzenia…” . 

Czy Zamawiający przewiduje, czy nie udzielanie zaliczek? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

Wypłata zaliczki w kwocie nie mniejszej niż 5% wartości inwestycji jest to wymóg 

niewynikający z ustawy Pzp, ale z wytycznych BGK dla inwestycji realizowanych  

z dofinansowaniem z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dlatego  

w SWZ widnieje zapis, że Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia, natomiast zapisy projektu umowy przewidują wypłatę zaliczki. 

 

 

Pytanie 2: 

Opis techniczny projektu budowlanego pkt. 1.4 zakres zamierzenia budowlanego branży 

drogowej jak i stan istniejący przyszłego pasa drogowego drogi gminnej wskazuje  

na konieczność wykonania wycinki drzew na odcinku przebiegającym przez obszar leśny  

tj na długości ok. 2 km. Natomiast w pozycji nr 2.d.1 i 3.d.1 przedmiaru Roboty 

Przygotowawcze podaje mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz  

z wywozem karczunku. Prosimy o dodanie pozycji przedmiaru w zakresie ilości drzew 

przewidzianych do wycinki wraz z ze wskazaniem ich średnic. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawia tabelę z inwentaryzacji drzew przewidzianych do usunięcia: 
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Inwentaryzacja dendrologiczna dla potrzeb budowy drogi gminnej Sojkówek – Ocięte, 

gmina Sadowne, na gruntach prywatnych 

 

Rodzaj, 

gatunek Nazwa łacińska 

Ilość 

(szt.) Przeznaczenie Przyczyna kolizji 

Lipa drobnolistna Tilia cordata 29 
Drzewo  

do usunięcia 

Kolizja z inwestycją 

drogową 

Sosna pospolita Pinus sylvestris 292 
Drzewo  

do usunięcia 

Kolizja z inwestycją 

drogową 

Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula 71 

Drzewo  

do usunięcia 

Kolizja z inwestycją 

drogową 

Topola osika 
Populus 

tremula 
102 

Drzewo  

do usunięcia 

Kolizja z inwestycją 

drogową 

Olsza czarna Alnus glutinosa 45 
Drzewo  

do usunięcia 

Kolizja z inwestycją 

drogową 

Średnica drzew mieści się w zakresie od 26 cm do 70 cm. 

 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej decyzji na wycinkę drzew występujących  

w pasie drogowym? (oficjalnie mają ciąć Lasy Państwowe ale na chwilę obecną las nie jest 

wycięty) 

 

Odpowiedź: 

Decyzja ZRID zdejmuje obowiązek pozyskania decyzji na wycinkę drzew zarówno w pasie 

drogowym istniejącym jak i projektowanym.  

 

 

Pytanie 4: 

W przypadku konieczności wycinki drzew prosimy o potwierdzenie do kogo należy materiał 

z wycinki? 

 

Odpowiedź: 

Lasy Państwowe na swoich terenach dokonają wycinki, a także zajmą się 

zagospodarowaniem drewna z wycinki. 

Na pozostałych terenach drewno z wycinki zamawiający dopuszcza do zagospodarowania 

przez Wykonawcę.   

 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o potwierdzenie że w pozycjach 9.d.3 i 10.d.3 uwzględnione zostały roboty związane 

z wymianą gruntu na odcinku występowania namułu stwierdzonego w dokumentacji 

technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 9.d.3 i 10.d.3 zostały ujęte roboty związane  

z wymianą gruntu na odcinku występowania namułu stwierdzonego w dokumentacji 

technicznej stanowiącej załącznik do SWZ. 
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Pytanie 6: 

Projekt Techniczny – Przekroje poprzeczne zamieszczony na stronie nie pokazuje ilości robót 

ziemnych Wykop, Nasyp w poszczególnych przekrojach. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji technicznej o szczegółową tabelę robót ziemnych dla powyższego zamierzenia. 

 

Odpowiedź: 

Przekroje poprzeczne nie pokazują ilości mas ziemnych jednak tabele, tj. usunięcie humusu 

oraz  robót ziemnych zamieszone są w części opisowej projektu technicznego. 

 

 

Pytanie 7: 

SST D 04.04.02b podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego podaje 

parametr C 90/3 dla kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanicznie. GDDKiA  

na swojej stronie internetowej zamieściła WWiORB tj. wzorcowe warunki wykonania  

i odbioru robót budowlanych w których to w dokumencie wzorcowym SST D04.04.02 v03 

dopuściła dla ruchu KR 1-7 kruszywo C 50/30 dla warstwy podbudowy zasadniczej. Skoro 

parametr ten tj. C 50/30 został dopuszczony dla KR 7 prosimy o możliwość jego 

zastosowania również dla zadania Budowa drogi gminnej Sojkówek-Ocięte gm. Sadowne. 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja techniczna określa rodzaj materiałów jakich należy użyć. Zamawiający nie 

przewiduje ich zmiany.   

 

 

Pytanie 8: 

Zgodnie z SST D.04.02.01 warstwy z kruszywa naturalnego (pospółka gruboziarnista, żwir) 

oraz pozycją 21.d.6 i 22.d.6 przedmiaru przewidziano warstwę odsączającą grubości 

15cm,natomiast PAB rys. 3.1. Szczegóły konstrukcyjne wskazuje na grubość warstwy 

grubości 10 cm. Prosimy o potwierdzenie jaką grubość warstwy pospółki należy uwzględnić 

w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Prawidłowa grubości warstwy z kruszywa naturalnego jest 15cm. Taka grubość została 

przewidziana do wykonania i tak było obliczana do ilości robót ziemnych. W PA-B rysunek 

nr 3-1 nastąpiła oczywista omyłka pisarska.   

 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach kanału technologicznego poz. 41.d.11-43.d.11 zakres 

do wyceny obejmuje jedynie opis P-AB, natomiast rys. 5 jest jedynie poglądowy. 

 

Odpowiedź: 

Zakres wykonania kanału technologicznego został określony w dokumentacji technicznej.   
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Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący 

jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania  

do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp. 

 

 

Z up. Wójta Gminy Sadowne 

 

Krzysztof Królikowski 

Kierownik Referatu 

Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
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