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Kąty Wrocławskie, dnia 2017-07-06 

 

ZP.271.31.2017         

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ul. Willowej w Smolcu 
 
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania: 
 
 
Pytanie 1 Prosimy o zamieszczenie aktualnego zatwierdzenia projektu  organizacji ruchu zastępczego 
Odpowiedź 1 Projekt ORZ jest w trakcie przedłużania ważności zatwierdzenia w Starostwie 
Powiatowym 
 
Pytanie 2 Prosimy o zamieszczenie aktualnego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowego 
Odpowiedź 2 Projekt ORD jest w trakcie przedłużania ważności zatwierdzenia w Starostwie 
Powiatowym 
 
Pytanie 3 Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z właścicielami istniejących sieci. 
Odpowiedź 3 Sieć oświetlenia jest siecią wewnętrzną, wiec nie jest ona przedmiotem 
uzgadniania przez Tauron. 
 
Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że budowa linii telekomunikacyjnej nie jest przedmiotem 
zamówienia 
Odpowiedź 4 Linia telekomunikacyjna nie jest przedmiotem zamówienia 
 
Pytanie 5 Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa istniejącego przepustu nie jest przedmiotem 
zamówienia 
Odpowiedź 5 Przebudowa przepustu jest w zakresie opracowania – zgodnie z przekrojami 
konstrukcyjnymi 
 
Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie trawników nie jest przedmiotem zamówienia 
Odpowiedź 6 Wykonanie trawników nie jest przedmiotem zamówienia 
 
Pytanie 7 Prosimy o informację jaka ma grubość chodniku 6 cm (zgodnie z opisem technicznym  
czy 8 cm (zgodnie z zamieszczonym przedmiarem). 
Odpowiedź 7 Na chodnikach należy zastosować kostkę gr. 8 cm 
 
Pytanie 8  Prosimy o informację czy krawężniki mają być wykonane na ławach betonowych z betonu 
C12/15 
Odpowiedź 8 Ławy betonowe pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15 
 
Pytanie 9 Prosimy o zamieszczenie badań geologicznych 
Odpowiedź 9 Opinia geotechniczna w załączeniu 
 
Pytanie 10 Prosimy o zamieszczenie profilu kanalizacji deszczowej 
Odpowiedź 10 Profile kanalizacji w załączeniu 
 
Pytanie 11 Prosimy o  informację w jakiej technologii należy wykonać odtworzenie nawierzchni  
po wykonaniu kanalizacji deszczowej na odc. od km 0+315 do km 0+626 km 
Odpowiedź 11  Należy odtworzyć nawierzchnię gruntową z gruntu miejscowego z 
zagęszczeniem. Poz. 54 
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Pytanie 12 Prosimy o informacją o potwierdzenie że wrysowany na PZT odcinek gazociągu  
(km 0+ 300 - 0+315) nie jest przedmiotem zamówienia 
Odpowiedź 12 Gazociąg nie jest przedmiotem zamówienia 
 
Pytanie 13 Prosimy o informację w jakim okresie będzie wykonywany ww. gazociąg i czy należy 
uwzględnić koordynacje prac z wykonawcą, który będzie go realizował. 
Odpowiedź 13 Przyłącze gazowe jest wykonane 
 
Pytanie 14 Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem pod realizację inwestycji 
Odpowiedź 14 Zamawiający dysponuje terenem pod realizację inwestycji 
 
Pytanie 15 Prosimy o informację czy inwestycja będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego. 
Odpowiedź 15 Inwestycja będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego w zakresie robót 
w pasie drogowym drogi powiatowej 
 
Pytanie 16 Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać wycinkę drzew i krzewów 
Odpowiedź 16 Może wystąpić konieczność wycinki pojedynczych krzewów (samosiejek) w 
pasie drogowym ul. Willowej w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 
 
Pytanie 17 Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać nasadzenia 
drzew j krzewów. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości gatunków oraz rozmiarów sadzonek, jakie 
Wykonawca powinien przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 17 Nie przewiduje się nasadzeń 
 
Pytanie 18 Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty wymiany studni teletechnicznych, zmiany 
ilości przepustów, słupów oświetleniowych lub opraw w przypadku gdy gestor sieci wyda takie 
warunki przebudowy 
Odpowiedź 18 Przepusty i słupy energetyczne projektuje się nowe. W zakresie studni 
teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych przewiduje się regulację  wysokościową 
istniejących włazów i zaworów 
 
Pytanie 19 Prosimy o zamieszczenie szczegółu montażu balustrad talowych do ścian czołowych 
przepustu 
Odpowiedź 19 Rysunek balustrady w załączeniu 
 
Pytanie 20 Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku balustrad stalowych do zamontowania 
na ścianach czołowych przepustu 
Odpowiedź 20 Rysunek balustrady w załączeniu 
 
Pytanie 21 Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku kraty stalowej montowanego na wylocie 
do rowu. 
Odpowiedź 21 Należy zastosować kratę z prętów stalowych fi 8 mm w rozstawie co 40 mm 
 
Pytanie 22 Dotyczy branży elektrycznej. Proszę o udostępnienie schematu nowo budowanej szafy 
oświetleniowej. 
Odpowiedź 22 Schemat szafki oświetleniowej w załączeniu 
 
 

Pytanie 23 Czy przewidują Państwo możliwość skrócenia okresu gwarancji do 72 miesięcy? Problem 
z tak długą gwarancją polega na braku możliwości uzyskania gwarancji od ubezpieczycieli. 
Wymagana będzie dodatkowa decyzja centrali lub zabezpieczenie kontraktu na poziomie 70% 
wartości a reszta będzie musiała być dopłacona w gotówce. Takie zabezpieczenie wiąże się  
z dodatkowymi formalnościami. Prosimy o odpowiedź. 
Odpowiedź 23 Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie kryterium Okres gwarancji  
w następujący sposób: 
 
Zapis części XII pkt 3 otrzymuje  brzmienie: 
3. Ocena punktowa w ramach kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie 
okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego 
poniżej: 
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Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 
- za minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy zamawiający przyzna  10 pkt. 
- za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego okresu 36 miesięcy 

Zamawiający przyzna 5 pkt.  
Maksymalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 72 miesiące. 
Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” wynosi 40.  
Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 
Zaoferowanie krótszego niż 36 miesięcy lub dłuższego niż 72 miesiące okresu gwarancji lub 
niepodanie żadnego okresu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako takiej, której treść nie 
odpowiada treści niniejszej SIWZ 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 Jednocześnie, stosownie do art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 
 
Termin składania ofert:  

2017-07-13 do godz. 9:30  

termin otwarcia ofert:  

2017-07-13 o godz. 10:00 

 
Tym samym termin wniesienia wadium upływa dnia:  
2017-07-13 do godz. 09:30  
 
Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą licząc od nowego terminu na składanie 
ofert. 
 


