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 Dotyczy:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od 

km 0+000 do km 4+090” – znak postępowania PZDP.271.3.2021 

 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. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Pytanie nr 1 

„W dokumentacji projektowej w części opisowej i rysunkowej zamieszczona jest informacja 

o konieczności wykonania kanału technologicznego od km 2+545 do km 4+045 a w 

przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie uwzględniono takiej pozycji. Czy wykonawca ma 

uwzględnić w swojej cenie koszt wykonania przedmiotowego kanału ze względu na 

ryczałtowy charakter rozliczenia zadania”. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 –  Budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania. Przedmiar i kosztorys ofertowy obejmuje zakres inwestycji. 

Pytanie nr 2 

„Czy zamawiający dokonał czynności polegających na przeprowadzeniu badania nośności 

przedmiotowej drogi i czy mógłby ją udostępnić?. Technologia przebudowy drogi zakłada 

jedynie przeprowadzenie lokalnie frezowania korekcyjnego oraz na jej części ułożenie 

warstwy wyrównawczej po czym na całości należy ułożyć warstwę ścieralną co sugerować 

może że droga ma wystarczającą nośność”. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 – Zamawiający nie dysponuje badaniami nośności. Projektant 

przewidział pełne odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach lokalnej utraty nośności. 

Przedmiar i kosztorys ofertowy obejmuje zakres tych robót. 
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Pytanie nr 3 

„Dla prawidłowego ułożenia warstwy ścieralnej jej grubości i zagęszczenia należy na całym 

odcinku starej drogi wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Projekt zakłada 

wykonanie takowej tylko na jej części. Prosimy o umieszczenie w kosztorysie pozostałego 

odcinka z warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 -  Zamieszczone w przedmiarze i kosztorysie wielkości w zakresie 

wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego ( pozycje 49, 50, 51 i 52) 

są prawidłowe i obejmują pełny zakres robót. Proszę analizować łącznie z zamieszczonymi w 

projekcie technicznym przekrojami konstrukcyjnymi. 

Pytanie nr 4 

„Prosimy o informację czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew?. 

Jeśli tak, prosimy o jej zamieszczenie. Jeśli nie, prosimy o podanie kiedy będzie w jej 

posiadaniu”. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 – Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. 

Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy realizującemu inwestycję. Przedmiar i kosztorys 

ofertowy zawierają wielkości zgodne z decyzją na wycinkę. 

Pytanie nr 5 

„Prosimy o podanie do kogo będą należały materiały z rozbiórki?. Jeżeli do Zamawiającego 

prosimy o wskazanie miejsca składowania”.  

Odpowiedź na pytanie nr 5 –  Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania 

są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na bazę PZDP w Białobrzegach, ul. 

Kościelna 109.  

Pytanie nr 6 

„Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej. W przypadku jej braku prosimy o informację, na 

jakiej podstawie projektant uznał warunki gruntowo – wodne za proste, należące do grupy 

G1?”. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 – Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną. Projektant 

uznał warunki za proste należące do grupy G 1 na podstawie wykopów kontrolnych i 

warunków w terenie.  

Pytanie nr 7 

„Zgodnie z opisem technicznym w km 2+545 do km 4+045 należy ułożyć kanał 

technologiczny. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych”. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 – Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1 

 

 



Pytanie nr 8 

„Prosimy o podanie lokalizacji w jakiej obecnie znajduje się pomnik, który podlegać będzie 

przestawieniu oraz o podanie nowej. Brak informacji w opisie oraz na planie 

zagospodarowania terenu”. 

Odpowiedź na pytanie nr 8 – Lokalizacja pomnika jest przedstawiona na planie sytuacyjnym 

rys nr 2B km 0+660 strona lewa,  wewnątrz  terenu zielonego linie przerywane, nowa 

lokalizacja w tym samym klometrażu na tym samym rysunku linie ciągłe. 

 

Pytanie nr 9 

„W związku z koniecznością przestawienia istniejących słupów oświetleniowych wraz z 

przebudową przyłącza prosimy o załączenie stosownego projektu branży elektrycznej. 

Pragniemy nadmienić, iż przebudowa przyłącza wymaga co najmniej dokonania zgłoszenia 

robót do odpowiednich organów, a co za tym idzie posiadaniem odpowiedniej dokumentacji”. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 – Proszę wycenić roboty zgodnie z pozycją 79 przedmiaru i 

kosztorysu ofertowego. Zamawiający przeanalizuje konieczność wykonania dokumentacji.  

 

Pytanie nr 10 

„Prosimy o zwiększenie ilości przedmiarowych dotyczących ułożenia kostki z rozbiórki o 

nową kostkę betonową. Podczas wykonywania takich prac konieczne jest założenie, iż część 

materiału pochodzącego z rozbiórki nie będzie nadawała się do ponownego wbudowania”. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 – Zamawiający informuje, że „odpad” kostki nie nadającej się do 

ponownego wbudowania po rozbiórce został uwzględniony w przedmiarze i kosztorysie 

ofertowym w pozycjach wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

       

Treść pytań i udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności wydłużenia terminu składania 

ofert . Termin składania ofert tj. 26.04.2021 godzina 12.00 - pozostaje bez zmian  


