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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr sprawy: RI.271.11.2022 

Nazwa zadania: „Przebudowa gminnych dróg – ul. Pszeniczna i ul. Rzepakowa w Człuchowie”. 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Jaki zakres robót należy wykonać na ulicy Zbożowej? 

 

Odpowiedź 

Rozbiórka i ponowne ułożenie  płyt na odcinku od skrzyżowania ul. Zbożowej z ul. Lawendową do 

skrzyżowania ul. Zbożowej z ul. Pszeniczną oraz wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z 

przedmiarami i dokumentacją. 

   

Pytanie 2 

Czy jest możliwość przedłużenia terminu wykonania inwestycji? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 

 

Pytanie 3 

Kanał deszczowy etapu pierwszego został wykonany z rur PE, według przedmiaru ta część ma zostać 

wykonana z rur PP. Jaki rodzaj rur należy zastosować? 

 

Odpowiedź 

Wycenić zgodnie z przedmiarami i dokumentacją. 

 

Pytanie 4 

Zakres dokumentacji projektowej jest większy niż zakres ilościowy przedmiarów. Prosimy o wskazanie 

dokładnego zakresu wykonania lub potwierdzenia, że należy wycenić zgodnie z przedmiarami. 

Ewentualnie prosimy o załączenie prawidłowych przedmiarów, wskazujących ilości do wyceny. 

 

Odpowiedź 

Wycenę należy opracować w oparciu o załączoną dokumentację projektową, w tym: projekt 

budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) oraz zakres robót 



 
 

wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych 

dokumentacją. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy 

przedmiarem, a dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Załączony przedmiar robót 

jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 5 

Załączony został przedmiar dotyczący rozbiórki i ułożenia płyt betonowych. Prosimy o załączenie 

dokumentacji projektowej i SST bądź wskazać miejsce oraz wytyczne w zakresie wykonania tych prac. 

 

Odpowiedź 

Rozbiórka i ponowne ułożenie  płyt dotyczy odcinka od skrzyżowania ul. Zbożowej z ul. Lawendową 

do skrzyżowania ul. Zbożowej z ul. Pszeniczną. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że wycenić należy rury PP SN8 korugowane dla średnic od fi 300 do fi 500 

oraz PVC lite SN8 dla średnic od fi 160 do fi 200. 

 

Odpowiedź 

Wycenić zgodnie z przedmiarami i dokumentacją. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z BA w kolorze czarnym 

(naturalnym, bez dodatku barwnika). 

 

Odpowiedź 

Ścieżkę wykonać z BA w kolorze czerwonym. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować podbudowę betonową z mieszanki związanej 

cementem C3/4. 

 

Odpowiedź 

Tak, zgodnie  z przedmiarem i dokumentacją. 

 

Pytanie 9 

Zgodnie z przedmiarami należy wycenić przełożenie kanału kanalizacyjnego oraz rurociągów 

wodociągowych. Prosimy o wskazanie miejsca przebudowy oraz załączenia dokładnych wytycznych w 

tym zakresie. 

 

Odpowiedź 

Wycenić zgodnie z przedmiarem. W przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym kanałem i 

brakiem możliwości zmiany wysokości posadowienia, założono konieczność przełożenia 

infrastruktury istniejącej widocznej na podkładzie mapowym lub też tej niezinwentaryzowanej. Na 

obecnym etapie nie ma możliwości wskazania miejsc, ponieważ brak jest danych o rzędnych 

posadowienia rurociągów. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wytyczne poda Zarządca sieci. 



 
 

Pytanie 10 

Prosimy o informację czy materiał z rozbiórek nawierzchni oraz robót ziemnych jest własnością 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź 

Płyty drogowe pełne należy przekazać Zamawiającemu i dostarczyć w miejsce przez niego wskazane 

w odległości do 3 km.  

 

Pytanie 11 

„Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnioną – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ustawy PZP w następujących 

przypadkach: 

- zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla 

Zamawiającego”. Prosimy o wyjaśnienie zapisu. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, które są zgodne z zapisami art. 455 ustawy PZP i okażą się 

konieczne do wprowadzenia. 

 

Pytanie 12 

Czy w związku z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz otrzymanej 

Promesy, Zamawiający ma pewność, że środki te zostaną wypłacone zamawiającemu, po czym po 

zrealizowaniu zadania Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami §11 ust. 4 pkt. 3 wzoru umowy  (Załącznik nr 6 do SWZ) Wykonawca zapewnia 

finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy, o której mowa we 

Wstępnej Promesie Nr Edycja2/2021/7678/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach wskazanych w ust. 4 pkt 2, z tym, że zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie do 35 dni od dnia 

odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający jest ubezpieczony bądź też będzie ubezpieczony w zakresie zabezpieczenia od 

ewentualnej niewypłacalności ze Środków z Rządowego Programu Polski Ład, w celu pokrycia 

kosztów prac wykonanych przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź 

Finansowanie inwestycji określone jest warunkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych. Zamawiający finansuje ze środków własnych wkład własny, pozostała część 

wynagrodzenia Wykonawcy finansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek Zamawiającego po zakończeniu 

realizacji inwestycji. 

 



 
 

Pytanie 14 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.” Czy Zamawiający 

przychyli się do zwiększenia tej wartości do 20%? 

 

Odpowiedź 

Wysokość zaliczki uzależniona jest od wartości umowy z Wykonawcą i wynosi nie mniej niż 5%. 

Ostateczna wysokość zaliczki będzie znana przed podpisaniem umowy i będzie wynikać z różnicy 

pomiędzy wartością umowy a kwotą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych, a także możliwości finansowych Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  
                                                                     Kierownik Zamawiającego  
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