
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2017-05-09 

 

ZP.271.19.2017         

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa drogi transportu rolnego 
Gniechowice- Stary Dwór - etap II” 
 

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 uzupełnienie przedmiaru robót o regulacji urządzeń obcych w drodze. 

Odpowiedź 1. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie drogi – w tym również regulację pionową urządzeń obcych zlokalizowanych  

w poboczu drogi – stosownie do potrzeb. 

 

Pytanie 2. SIWZ str. 3 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" podpunkt "h". Zamawiający 
wskazuje, iż rolą Wykonawcy będzie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej kanalizacji 
deszczowej. W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie nie obejmuje wykonania kanalizacji 
deszczowej, prosimy o zmianę tego zapisu. 
Odpowiedź 2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
podpunkt „h” w ten sposób, że skreśla wyrazy „wykonanej sieci kanalizacyjnej” 

 

      Pytanie 3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma wyprofilować podbudowy po 

zdjęciu warstwy zanieczyszczeń wraz z uzupełnieniem ubytków i jej zagęszczeniem. Co w przypadku 

gdy Wykonawca osiągnie zagęszczenie, natomiast nie osiągnie nośności podbudowy? Prosimy o 

potwierdzenie, iż wykonana już podbudowa w etapie 1 (w poprzednim etapie) jest wykonana 

prawidłowo (osiągnięto już wymagane SST parametry tj. E2 i lo) i rolą Wykonawcy jest tylko jej 

profilacja zagęszczenie. 

     Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza, że wykonana w etapie 1 podbudowa podczas odbioru miała 

parametry zgodne z wymogami SST. Przedmiot Zamówienia obejmuje mechaniczną reprofilację wraz 

z zagęszczeniem podbudowy po zdjęciu warstwy zanieczyszczonej gr. 5-10 cm (materiał do 

podniesienia pobocza gruntowego) z uzupełnieniem ubytków. Reprofilację należy wykonać materiałem 

0/31,5 mm do grubości 10 cm z nadaniem spadku poprzecznego. 

 

Pytanie 4. W związku z małą szerokością drogi tj. 4,5 m, czy Zamawiający z przyczyn 

technologicznych, dopuszcza zamknięcie drogi na czas wykonania warstw bitumicznych? 

Odpowiedź 4. NIE. Zgodnie z pkt. 6 UWAGI, Wykonawca zorganizuje swoją pracę w sposób 

umożliwiający dojazd właścicielom do działek zlokalizowanych rejonie prowadzenia robót. 

 

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres zadania nie obejmuje wykonania organizacji ruchu 

docelowego? 

Odpowiedź 5. NIE. Zakres zadania nie obejmuje wykonania organizacji ruchu docelowego. 

 

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iż materiał z urobku i rozbiórki należy wywieźć do 11 km, a po 

stronie Wykonawcy pozostaje tylko rozplantowanie terenu bez poniesienia kosztów utylizacji. 

Odpowiedź 6. TAK. Materiał z urobku i rozbiórki należy wywieźć na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w odległości 11 km oraz rozplantować w miejscu złożenia 

 

 

 



 

 

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący przepust w km 1+970 został już wyremontowany 
zgodnie z PB/PW i nie wchodzi on w zakres przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź 7. TAK. Istniejący przepust został wyremontowany i nie wchodzi w zakres 
przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie 8. Czy w przypadku, gdy Wykonawca będzie zlecał część Zamówienia podwykonawcom, ale 
na etapie sporządzania i składania ofert nie jest w stanie wykazać nazwy tych podwykonawców to nie 
musi wypełniać w załączniku nr 2 oświadczenia dotyczącego podwykonawcy niebędącego 
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca ? 
Odpowiedź 8. Oświadczenie dotyczące podwykonawców musi być wypełnione. Jeżeli Wykonawca 
nie zna nazwy podwykonawców należy wpisać, jaka część Zamówienia będzie wykonywana przez 
podwykonawców. 


