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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 19 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: 

Zgodnie z paragrafem 3 ust 2 zał. 9 SWZ – Projekt Umowy : 

„Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym te, które nie są ujęte w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót,  

a których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,  

np. wszelkie koszty robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych, 

zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, 

wprowadzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, koszty wykonania niezbędnych 

projektów, prób, badań, uzgodnień, zajęć terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, 

opinii, itp.; wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu urządzeń,  

a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej itp.” 

Prosimy o dodanie pozycji przedmiaru związanej z usunięciem kolizji wodociągu fi 110, 

który widoczny jest na planszach PZT nr 1.1 - 1.4 odc. km 0+000-0+110; km 1+110-1+800 

oraz km 2+000-2+100. Przedmiar roboty podaje jedynie pozycje związaną z przestawieniem 

hydrantu wodociągowego oraz regulacją zaworu wodociągowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada pozostawienie wodociągu w istniejącej lokalizacji, bez konieczności 

jego przebudowy. 

 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy widocznych na PZT 

kolizji nowobudowanej drogi z uzbrojeniem podziemnym – siecią wodociągową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zakłada pozostawienie wodociągu w istniejącej lokalizacji, bez konieczności 

jego przebudowy. 
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Pytanie 3: 

Do kiedy Lasy Państwowe usuną drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nowobudowanej 

drogi gminnej? Wycinki możliwe poza okresem lęgowym ptaków. 

 

Odpowiedź: 

Od Lasów Państwowych otrzymaliśmy informację, że wycinka drzew nastąpi w możliwie jak 

najszybszym terminie, po załatwieniu wszelkich procedur z tym związanych. 

 

 

Pytanie 4: 

Drzewa zlokalizowane na działkach prywatnych wymienione w odpowiedziach z dnia 

19.01.2023 (pismo nr GPI.271.1.2023) mogą zostać wycięte poza okresem lęgowym zgodnie 

z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku. Wycinki drzew w okresie lęgów  

tj. po 1.03.2023 mogą się odbywać pod nadzorem przyrodniczym jednak w przypadku 

obecności gniazd konieczne będzie uzyskanie decyzji derogacyjnej co może mieć wpływ  

na termin realizacji Umowy oraz koszt oferty. Kiedy Zamawiający zamierza podpisać 

Umową z przyszłym Wykonawcą? 

 

Odpowiedź: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy 

Pzp, czyli w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Pytanie 5: 

Prosimy od dodanie pozycji przedmiaru – wykonanie wycinki drzew na terenach prywatnych 

w ilości wskazanej w odpowiedziach z dnia 19.01.2023 tj. 539 sztuk o średnicach z przedziału 

26-70 cm. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Jednak ilość tych drzew została podana  

w odpowiedzi na pytania z dnia 19.01.2023 r. Ponadto w dokumentacji projektowej 

zamieszczono informację o konieczności usunięcia kolidującego zadrzewienia. 

 

 

Pytanie 6: 

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji, Zamawiający 

dopuszcza możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi 

słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu 

Polski Ład? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 2 projektu umowy, zapłata za wykonane roboty końcowe nastąpi  

na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót oraz 

kompletnego operatu kolaudacyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury  

do siedziby Zamawiającego.  
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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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