
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-06-30 

ZP.271.32.2016         

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki 
asfaltowe i plac w Gniechowicach 
 

 
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 pytanie. 
 
 
 Pytanie 1 Proszę o wyjaśnienie jak należy zrozumieć zapisy umowne dotyczące zmniejszenia  
bądź zwiększenia ilości dróg lub ich zmiany. Na każdą drogę wykonawca musi wykonać kosztorys  
i wyliczyć wartość 1m2, u także podać wartość uśrednioną. Jak zostaną rozliczone roboty, w wyniku 
których wykonawca zmuszony będzie wykonać większy od zakładanych zakres prac? 
Odpowiedź 1 Zakres odcinków zamiennych nie będzie znacznie odbiegał od zakresu 
przedstawionego w udostępnionych opisach technicznych i przedmiarach. Technologia 
wykonywania robót na wskazanych innych odcinkach dróg nie będzie odbiegać od technologii 
wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia 

      
 Pytanie 2. Jak będą rozliczane prace nie występujące w przedmiarach np. zużycie masy asfaltowej  

do profilacji wg WZ? 
Odpowiedź 2 Wykonawca przed sporządzeniem kalkulacji powinien przeprowadzić wizję  
w terenie. Na podstawie wizji samodzielnie ocenić ilość mas bitumicznych koniecznych  
do reprofilacją istniejących konstrukcji tak, aby zapewnić minimalne spadki poprzeczne 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  
w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie brzmienie od 29.01.2016 r. Cena jednostkowa powinna zawierać wszystkie 
składniki opisane w zamówieniu. Potwierdzeniem ilości wbudowanej masy będą natomiast 
dowody WZ potwierdzające iż Wykonawca Robót wykonał reprofilacją masą a nie innym 
materiałem.  
 
Pytanie 3 Czy zamawiający, posiada uzgodnienia o wpięciu z nawierzchnią do dróg powiatowych  
lub wojewódzkich? 
Odpowiedź 3 Wszystkie roboty wykonywane są do granicy pasa drogowego działki dróg 
gminnych. 
 
Pytanie 4 W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) należy przedstawić cenę ryczałtową  
za wykonanie 1 m2 nakładki z masy asfaltowej. W jaki sposób należy wycenić cenę wykonania 
nakładki z masy asfaltowej, jeśli mamy 16 Przedmiarów, o różnym zakresie robót m.in. rozbiórki, 
regulacje urządzeń , oznakowanie, nawierzchnie, skarpowanie poboczy? 
Odpowiedź 4 Zamawiający nie narzuca wyboru metody ani sposoby ustalenia ceny ryczałtowej: 

 opracować na podstawie przedmiaru robót kosztorysy dla poszczególnych  odcinków, 
zsumować wszystkie koszty dla 16 odcinków dróg i podzielić tak  uzyskaną sumę 
przez sumę wszystkich powierzchni masy bitumicznej, 

 metoda średniej ważonej 
 
Pytanie 5. W związku z treścią pkt. V. 4 SIWZ ("Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  
z niektórych odcinków i wskazania innych") oraz aby zadośćuczynić zgodności z art.140 ust. 1  
Pzp prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia, iż zakres i technologia robót na wskazanych 
innych odcinkach dróg nie będzie odbiegać od zakresu i technologii zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia i będących przedmiotem oferty. 
Odpowiedź 5 Zakres odcinków zamiennych nie będzie znacznie odbiegał od zakresu 
przedstawionego w udostępnionych opisach technicznych i przedmiarach. Technologia 
wykonywania robót na wskazanych innych odcinkach dróg nie będzie odbiegać od technologii 
wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
 



 

 

Pytanie 6 Stwierdzamy sprzeczność w zapisach par.9 pkt l oraz par.13 pkt l projektu umowy; skoro 
"Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót wynikających z każdego zlecenia będzie wyliczane 
jako iloczyn ilości metrów kwadratowych wykonanej nakładki i zryczałtowanej ceny jednostkowej  
za wykonanie 1 m2 nakładki...", to w jaki sposób wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy  
ma określić wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Projekt umowy nie przewiduje 
określenia całkowitej wartości umownej zamówienia. 
Odpowiedź 6 Zgodnie z art. 150 ust 2 ustawy Pzp: „Zabezpieczanie ustala się od 2% do 10% 
ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego wynikającego z umowy”. Modyfikacja SIWZ. 
 
Pytanie 7 Droga w Baranowicach 

  na odcinku gdzie ma być nawierzchnia szerokości 4 m i pobocza po 0,5 m tj. w całości 
szerokość między istniejącymi ogrodzeniami wynosi 3,8 m, czy do zakresu robót należy 
doliczyć rozbiórkę ogrodzenia w celu wykonania projektowanej nawierzchni 

 czy słup energetyczny stojący w jezdni będzie zlikwidowany przed rozpoczęciem robót 
drogowych 

Odpowiedź 7 Nie. Ogrodzenie zostanie rozebrane przez właściciela posesji.  
Podjęto działania mające na celu usunięcie przedmiotowego słupa w przypadku niemożliwości 
usunięcia ze względów proceduralnych zamawiający może odstąpić od realizacji 
przedmiotowego odcinka 
  
Pytanie 8 Droga w Wojtkowicach 

 na części odcinka rosną krzaki nie ujęte w wycenie czy do kosztów ująć wycięcie  
i karczowanie krzaków i zarośli 

Odpowiedź 8 Zamawiający nie przedstawił wyceny na żadne z zadań. Wykonawca winien 
dokonać wizji w terenie i tak skalkulować swoją wycenę, aby ująć wszystkie jej składniki. 
Przedmiary robót podane w OPZ dla wszystkich zadań mają charakter informacyjny i są jedynie 
materiałem pomocnym w opracowaniu ceny jednostkowej 
 
Pytanie 9 Droga w Pietrzykowicach ul. Jaskółcza 

 czy zakres robót opisany w opisie dotyczy drogi w Pietrzykowicach czy jest to droga  
w Pełcznicy ul. Jaskółcza zgodnie z adresem podanym na rysunku. 

Odpowiedź 9 Opis jest dla Pełcznicy 
 
Pytanie 10 Prosimy o udzielenie wyjaśnień w poniższej kwestii: 
W specyfikacji D-05.03.23 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w/g WT-1 i WT-2 z 2014 r. wymienione 
jest użycie mieszanki AC 11 S dla KR 1-2 z zastosowaniem asfaltu drogowego 35/50.  
Jest to sprzeczne z zapisami zawartymi w przywołanych Wytycznych Technicznych WT-2:2014, gdzie 
mówi się o stosowaniu m. in. asfaltów drogowych 50/70, 70/100 i MG 50/70-54/64. Czy jest to błąd 
pisarski, czy też Zamawiający celowo zmienił rodzaj asfaltu w przedmiotowej mieszance mineralno-
asfaltowej? 
Odpowiedź 10 Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu na wg tabeli nr 1. Zestawienie wyrobów 
do warstw nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem. Jednocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatków do mas bitumicznych (destrukt bitumiczny, 
itp.) 
 
Pytanie 11 Czy W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych, 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, jeżeli Wykonawca Wykaże się osobą posiadającą 3 letnie doświadczenie  
w nadzorowaniu robotami polegającymi na wykonaniu nakładek asfaltowych. 
Odpowiedź 11 Tak pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadać: 
 - uprawnienia właściwe zakresowi, 
 - udokumentowaną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 - opłaconą składkę minimum do 31.12.2016 r., 
 - udokumentowane doświadczenie referencjami na minimum 3 lata w tym  przynajmniej 
jedno na kwotę 850.000,00 zł 


