
 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

 
ZP.271.4.2021            Dębica dnia 18.05.2021r. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej Nr 1319R 

Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w km 4+640,00 – 6+230,00 oraz 7+630,00 – 11+200,00 wraz z remontem 
przepustu w km 7+812,00 w miejscowości Wola Brzostecka, Kamienica Górna, Bączałka i Smarżowa. Remont mostu na 
potoku Kamienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Kamienica Górna-Smarżowa w 8+769 w m. Bączałka”, 
prowadzonego w trybie podstawowym Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045091/01 z dnia 2021-04-30. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej p.z.p)zamieszcza treść pytań otrzymanych od 

Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytania od Wykonawcy A: 

 

Pytanie nr 1: 

 Proszę o ponowne zamieszczenie dokumentu „PW Remont DP 1319R”, ponieważ plik jest nieczytelny. 

Odpowiedź: 

Przedmiotowy plik pn.: „PW remont DP1319R_v2.pdf” został ponownie załączony na platformie 

zakupowej zamawiającego w dniu 14.05.2021r. 
 

Pytanie nr 2: 

Proszę o dołączenie do dokumentacji przekroi poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź: 

 Niniejsze zadanie należy realizować w oparciu o typowe – powtarzalne przekroje poprzeczne 

zamieszczone w dokumentacji projektowej z ścisłym nawiązaniem do stanu istniejącego.  Ilości robót 

ziemnych należy przyjąć zgodnie z wyliczeniami zamieszczonymi w przedmiarze robót. Nadmieniamy iż  

formą rozliczenia inwestycji jest obmiar robót. 
 

Pytanie nr 3: 

W przedmiarze wymieniono przepusty z rur żelbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 lub PP-B 

dwuścienne karbowane min. SN8, natomiast w STWiORB są to rury HDPE. Proszę o jednoznaczne określenie 

rodzaju rur jakie należy zastosować pod koroną drogi oraz zjazdami? 

Odpowiedź:  

 W ramach niniejszego zadania należy zastosować przepusty żelbetowe z bet. wibrowanego klasy min. 

C40/50 lub PP-B dwuścienne karbowane min. SN8 zgodnie z przedmiarem robót. 
 

Pytanie nr 4: 

W przedmiarze poz. 66 znajdują się płyty ażurowe 90x60x10, natomiast w STWiORB s. 177 wymieniono 

płyty o wymiarze 60x40x10. Jakiego wymiaru płyty ażurowe należy zastosować? 
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Odpowiedź: 

 W ramach niniejszego zadania należy zastosować drogowe płyty ażurowe typu YOMB o wymiarach 

90*60*10 cm - układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3  gr. 5cm. wraz z okołkowaniem, zgodnie z 

przedmiarem robót. 
 

Pytanie nr 5: 

W przedmiarze poz. 76 grubość warstwy kruszywa na poboczu to 14 cm, natomiast na rys. nr 3 grubość 

wynosi 12 cm. Jakiej grubości warstwę zastosować? 

Odpowiedź: 

 W ramach niniejszego zadania należy zastosować do remontu poboczy warstwę mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3 0-31,5mm gr.14cm, zgodnie z przedmiarem robót. 
 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowych elementów prefabrykowanych, tj. krawężników 

oraz ścieków o nasiąkliwości ≤ 6%? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania betonowych elementów prefabrykowanych, tj. krawężników 

oraz ścieków o nasiąkliwości ≤ 6%. Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 

 

 

Pytania od Wykonawcy B: 

Pytanie nr 1: 

 Dotyczy wzór umowy §2 ust.2: Prosimy o usunięcie zapisu w części „nie później jednak niż do dnia: 

31.05.2022r., który zapis w rzeczywistości może skracać 11 miesięczny termin na wykonanie czego przyczyną 

może być przedłużające się postępowanie przetargowe. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt. 1) 

ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia terminu zakończenia w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W 

przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 

Odpowiedź: 

Zapis nie zostanie usunięty. Zamawiający określił termin zakończenia w miesiącach. Termin graniczny 

31.05.2022r. wynika z umowy dofinansowania przedmiotowego zadania. 
 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy wzór umowy §2 ust.3: Prosimy o usunięcie zapisu w części „nie później niż do dnia 31 maja 

2022r., który zapis w rzeczywistości może skracać 11 miesięczny termin na wykonanie czego przyczyną może 

być przedłużające się postępowanie przetargowe. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 436 pkt. 1) ustawy PZP 

nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia terminu zakończenia w dniach, tygodniach, miesiącach lub 

latach, chyba że wskazanie daty wykonania jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W przypadku braku 

zgody prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 

Odpowiedź: 

 Zapis nie zostanie usunięty. Zamawiający określił termin zakończenia w miesiącach. Termin 

graniczny 31.05.2022r. wynika z umowy dofinansowania przedmiotowego zadania. 
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Pytanie nr 3: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja 

udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i 

posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? 

Odpowiedź:  

 Tak. Jednak zgodnie z przepisem 651 Kodeksu Cywilnego Wykonawca jako profesjonalista powinien 

przy sprawdzaniu dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji, stwierdzić braki w zakresie 

dopełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego. Ma on obowiązek w takim wypadku 

zawiadomić Zamawiającego. 
 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy wzór umowy §4 ust.8: Prosimy o wydłużenie terminu na przedłożenie poprawionego 

harmonogramu do 5 dni. Zwracamy uwagę, iż w przypadku otrzymania uwag od Zamawiającego w piątek 

dochowanie 2 dniowego terminu jest mało realne. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy 

Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót 

przekroczy kwotę wskazaną w §9 ust.1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na 

podpisanie Aneksu? 

Odpowiedź: 

 Informuje się, że wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 ma charakter stały. Jeżeli są zastrzeżenia co do 

przedmiaru robót można zgłosić w tym zakresie protest do specyfikacji. Przedmiar jest wyliczony 

prawidłowo. Wykonawca ma obowiązek dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót i kosztorysu 

ofertowego. 
 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy wzór umowy §10 ust.5: Prosimy o udzielenie o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie 

częściowe miesięczne do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania 

inwestycji. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy rozliczenia. 
 

Pytanie nr 7: 

Dotyczy wzór umowy §10 ust.6: Prosimy o zwiększenie limitu fakturowania częściowego do 90% wartości 

całego zadania. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie limitu fakturowania częściowego. 
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Pytanie nr 8: 

Dotyczy wzór umowy §15 ust.6: Prosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany 

z dochowaniem formalności. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy wzór umowy §15 ust. 20: Prosimy o dookreślenie „wymagalnych” zobowiązań. 

Odpowiedź: 

 Zapis w wzorze umowy (załącznik nr 9 do SWZ) w §15 ust. 20 jest jasny „(…)Wykonawca dostarczy 

oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie wobec nich 

wszystkich zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopią 

zrealizowanego przelewu należności potwierdzające uregulowanie z nimi zobowiązań wynikających z 

zakresu objętego fakturą.” 
 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy wzór umowy §17 ust. 3: Wnosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca może odmówić usunięcia 

wady, gdyby to nie było możliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W zakresie rękojmi za wady, mają 

odpowiednio zastosowanie przepisy umowy o sprzedaży. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy wzór umowy §19 ust. 1 pkt. a) prosimy o poprawę „(…) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki” zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy wzór umowy §19 ust. 1 pkt. b) prosimy o poprawę „(…) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki (…)” zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy wzór umowy §19 ust. 9: Wnosimy o dookreślenie, iż kara za zwłokę/ opóźnienie i kara za 

odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 

3 lipca 2008 r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie 

od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
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Pytanie nr 14: 

Dotyczy wzór umowy §19 ust. 10: Wnosimy o usunięcie kary za nieterminowe rozpoczęcie robót, zwłokę 

w wykonaniu robót można nadrobić i termin końcowy wykonania może zostać dochowany, niesprawiedliwym 

byłoby więc karanie Wykonawcy z niniejszego tytułu. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy wzór umowy §21 ust.2: Prosimy o dodanie siły wyżej jako przypadku, którego wystąpienie 

uprawniać będzie do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy wzór umowy §21 ust.2 pkt. b): Prosimy o skrócenie okresu 7 dni do 3 dni. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy wzór umowy §21 ust. 6 pkt. 1): Prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości 

świadczenia stron o jakie może nastąpić ograniczenie zakresu zamówienia zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy 

PZP. 

Odpowiedź: 

 Maksymalne ograniczenie to 50 % zakresu zamówienia. 
 

Pytanie nr 18: 

Wg kosztorysu branży drogowej krawężnik betonowy powinien być posadowiony na ławie betonowej i 

podsypce cementowo-piaskowej, natomiast wg SST krawężnik powinien być posadowiony na ławie 

betonowej. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź: 

 W ramach niniejszego zadania krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 zgodnie z SST. 
 

Pytanie nr 19: 

Wg SST elementy prefabrykowane umocnień skarp i rowów powinny być na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, natomiast w kosztorysie jest podsypka cementowo-piaskowa 1:3. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

 W ramach niniejszego zadania wszelkie elementy prefabrykowane stosowane dla umocnień skarp i 

rowów powinny być posadowione na podsypce cementowo - piaskowej 1:3. 
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Pytanie nr 20: 

Dotyczy kosztorys ofertowy – część mostowa poz. 3.6.1. Prosimy o uzupełnienie ilości. 

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z zapisem w poz. 3.6.1. przedmiaru robót mostowych wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki 

mineralno – asfaltowej AC11S na obiekcie mostowym zostało ujęte w przedmiarze robót części drogowej 

projektu remontu drogi. 

 

UWAGA:  
Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone i przesłane niezwłocznie po ich uzgodnieniu 

 
 

Tomasz Pyzia 
Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 
/-podpisano elektronicznie/ 
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