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Zamawiający:  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
ul. Kościelna 109,  
26-800 Białobrzegi 
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Grupa Masovia sp. z o.o. 
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26-600 Radom 
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg powiatowych 

na terenie gminy stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 
2830 m gminy Radzanów na odcinku Bukówno-Młodynie Dolne” część I. 

               Znak postępowania: PZDP.271.1.2021 
 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Białobrzegach, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udzielam wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie nr 1 
§ 4 pkt 16 Załącznika nr 8 do SWZ wzór umowy w brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy  
z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych” – 
poprzez wskazanie przez Zamawiającego z jakich względów w projektowanym zapisie 
dopuścił się jawnego naruszenia normy wyrażonej w art. 433 pkt 4) ustawy Pzp poprzez 
nadanie w/w zapisowi projektu umowy zakazanego z mocy ustawy brzmieniu zapisu, bez 
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, której wymagają przepisy 
Pzp. Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką minimalną 
wartość/wielkość świadczenia stron przewiduje Zamawiający? Wykonawca wskazuje, że 
aktualne brzmienie zapisu stanowi klauzulę abuzywną. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, informuję, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający 
dokonał zmiany treści SWZ w zakresie wzoru umowy, poprzez usunięcie pkt 16 i 18 w § 4. 
 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentacje projektową i techniczną 
w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 
stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów  
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i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy,  
a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2. 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że kompletny opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ. Natomiast, termin wykonania zamówienia 
określony został w Rozdz. III pkt 5 do SWZ i wynosi 91 dni licząc od dnia podpisania umowy.  
 
Pytanie nr 3 
Czy zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte 
odzwierciedlają stan rzeczywisty? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że kompletny opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ, przy czym przedmiar robót należy traktować jako 
materiał pomocniczy dla ustalenia ceny zamówienia. 
 
Pytanie nr 4 
Oznakowanie wymienione w przedmiarze w pozycji 32 nie występuje w załączonym projekcie 
SOR. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada aktualny, zatwierdzony projekt SOR 
uwzględniający oznakowanie wymienione w przedmiarze?. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie 
projektu wraz z zatwierdzeniem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Pozycje nr 32 i 33 przedmiaru dotyczą zamontowania prefabrykowanego progu zwalniającego wraz  
z oznakowaniem pionowym, który będzie zlokalizowany w km 6+750, projekt SOR załączony do 
dokumentacji jest aktualny i zatwierdzony a jego uzupełniona o ww. próg zwalniający wersja zostanie 
przekazana Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. Wymienione w przedmiarze pozycje nr 32  
i 33 pozwalają na prawidłową wycenę robót w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu, który zgodnie z załączonym 
spisem treści jest częścią dokumentacji projektowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie posiada projektu zagospodarowania terenu, nie jest on potrzebny do zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisem w SWZ dotyczącym szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia załącznikiem jest projekt wykonawczy ( załącznik nr 1b ). Jeśli 
gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajduje się zapis o projekcie zagospodarowania terenu to  
jest to zapis zamieszczony omyłkowo. 
 
Pytanie nr 6 
Zdaniem Oferenta, ułożenie geosiatki pod jedną trzycentymetrową warstwą asfaltu jest 
technologicznie trudne do wykonania bez uzyskania pofałdowań nawierzchni. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na ułożenie 4cm warstwy wiążącej na poszerzeniu, a następnie na 
ułożenie geosiatki i na niej pozostałych warstw asfaltu (pozostałych 4 cm wiążącej na 
poszerzeniu, warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni oraz warstwy ścieralnej na 
całości)?. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający wyrazi zgodę na ułożenie geosiatki pod warstwami ścieralną i wyrównawczą . 
 
 
 
 



Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową drogą?. Czy 
wchodzi ona w zakres niniejszego postępowania?. Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wycinki 
i dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania, kolidujące drzewa Zamawiający usunie 
we własnym zakresie przed terminem rozpoczęcia robót. 
 
Pytanie nr 8 
Po przeprowadzeniu wizji terenowej Oferent stwierdza występowanie dwóch zjazdów 
betonowych. Czy w ramach prac objętych niniejszym postępowaniem należy wycenić również 
regulację tych zjazdów?. Jeśli tak prosimy o podanie ilości i technologii ich odtworzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający uwzględnił w przedmiarze regulację wysokościową przedmiotowych zjazdów  
w pozycjach  wykonania warstw bitumicznych. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o wskazanie, gdzie należy wykonać 20m2 nawierzchni z kostki brukowej (poz. 28 
przedmiaru)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Nawierzchnię z kostki brukowej w ilości 20m2 należy wykonać wokół istniejącej figurki, km 6+890 
strona lewa. 
 
 
 


