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DUDiM. 510.2.2018  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na 
zadanie pn ; Przebudowa drogi powiatowej nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową 
mostu dl. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750  

   Odpowiedzi na pytania  

1. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na 
prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, 
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odp. Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze 
zm.) Zarząd Dróg Powiatowych podaje wartość szacunkową zamówienia:  

       2 891 293,06 zł  ( słownie : dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100 )  

2. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na 
prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odp. W budżecie powiatu aleksandrowskiego na rok 2018 na wykonanie przedmiotu zamówienia 
zabezpieczono środki finansowe w wysokości  3 352 689,00 zł ( słownie : trzy miliony  trzysta 
pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych ). 

3. Wykonawca wnosi o określenie hierarchii ważności dokumentacji projektowej. W przypadku 
rozbieżności miedzy Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczych, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz Kosztorysem, który z tych dokumentów jest decydujący? 

Odp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią : dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i sanitarnych, przedmiary robót – stanowiące 
załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot 
zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilość robót wynikające z tej dokumentacji. 
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ponad to należy  stosować zapisy z D00.00.00 punkt 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiaru zamówienia. Dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 

 Odp. Zamawiający dołączył całą dokumentację projektową i techniczną. 

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał 
realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?.W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych. 

Odp. Należy realizować zgodnie z ST. 



6. Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek są własnością 
Zamawiającego, a które Wykonawcy? 

Odp. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki opisano w punkcie 17 Opisu technicznego. 

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wszystkie materiały uzyskane z rozbiórek oraz 
przeznaczone do ponowne wbudowania zostaną przekazane do realizacji. 

Odp. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki opisano w punkcie 17 Opisu technicznego. 

8. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca odwozu materiałów rozbiórkowych będących 
własnością Zamawiającego. 

Odp. Materiały rozbiórkowe będące własnością Zamawiającego należy składować na bazie ZDP w 
Odolionie.  

9. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż mieszanki mineralna asfaltowe można wykonać 
zgodnie z Wytycznymi Technicznymi WT-2 2014. 

Odp. Należy realizować zgodnie z ST 

10. Dokumentacja projektowa powołuje się na „Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430”. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. 
„Konstrukcje nawierzchni dróg publicznych oraz nawierzchni przeznaczonych do postoju pojazdów, 
ruchu pieszych i rowerzystów, mogą być projektowane indywidualnie lub według katalogów 
typowych konstrukcji z zastrzeżeniem ust.5.” (§152 ust.1). 

Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o przekazanie indywidualnego projektu konstrukcji 
nawierzchni. 

Odp. Należy realizować zgodnie z zapisami dokumentacji. 

11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dolnych oraz 
górnych warstw konstrukcyjnych jezdni, ścieżek, chodników, opasek, peronów, zatok w innej 
technologii jak przedstawiona w dokumentacji projektowej? 

Odp. Nie. Należy realizować zgodnie z zapisami dokumentacji. 

12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudów 
oraz nawierzchni kruszywowych z mieszanki wapiennej 0/31,5? Wbudowanie mieszanki z lokalnych 
zakładów górniczych pozwoli obniżyć koszty realizacji inwestycji. 

Odp .Należy realizować zgodnie z ST D-04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego. 

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć prace związane z wycinką drzew? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej Wykonawca wnosi o przekazanie kopii odpowiednich zezwoleń. 

Odp. Zamawiający prosi o ujęcie w ofercie prac związanych w wycinką i karczowaniem 10 szt. 
drzew. 

WYKAZ DRZEW 



1. Klon zwyczajny – obwód 165 cm 

2. Klon zwyczajny – obwód 145 cm 

3. Lipa drobnolistna – obwód – 150 cm 

4. Lipa drobnolistna – obwód – 120 cm 

5.  Klon zwyczajny – obwód 180 cm 

6. jesion wyniosły – obwód 300 cm 

7. jesion wyniosły – obwód 210 cm 

8. Robinia akacjowa – obwód  220 cm 

9. Robinia akacjowa – obwód  145 cm 

10. klon zwyczajny – obwód –205 cm  

Zamawiający jest na etapie uzyskania decyzji  na wycinkę tych drzew i na etapie wykonawstwa 
robót przekaże  te decyzje Wykonawcy robót. 

14. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz konieczność oszacowania wartości prac 
na podstawie dokumentacji Wykonawca wnosi o przekazanie projektów w odpowiedniej jakości. 
Przekazana dokumentacja została zapisana w niskiej rozdzielczości oraz w odcieniach czerni i bieli. Z 
rysunków trudno odczytać zakres opracowania, typy nawierzchni, rodzaje elementów oporowych 
(krawężników, obrzeży), elementy infrastruktury, oznakowanie oraz pozostałe asortymenty. 

Odp. Zamawiający nie posiada lepszej wersji elektronicznej. 

15. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie siatki 
wzmacniającej z dodatkiem włókien węglowych? 

Odp. Należy realizować zgodnie z ST D-0503.26a zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej 
przed spękaniami odbitymi. 

16. Wykonawca wnosi o podanie lokalizacji ściany oporowej. 

Odp. Lokalizację ściany oporowej podano w opisie technicznym punkt 12.2 i przedmiarze robót. 

17. Wykonawca wnosi o przekazanie szczegółowych specyfikacji technicznych dla branży 
drogowej. 

Odp. Specyfikacje techniczne są na stronie internetowej zamawiającego. 

18. Wykonawca wnosi o przekazanie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 

Odp. Zamawiający uważa , że na tym etapie postępowania nie ma takiej potrzeby.  

19. Wykonawca wnosi o przekazanie przedmiarów na przebudowę mostu. 

Odp. Przebudowa mostu nie wchodzi w zakres zamówienia. Ta część zamówienia była wykonana w 
2016 r. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ do wykonania jest odcinek od km 5+855 
do km 6+820 )  

Podpisał: Z up. Dyrektora 

                   Bożena Roszak  


