„BUDOWA DROGI GMINNEJ (OBWODNICY) W MIEJSCOWOŚCI RYBNA, W KM 0+000,00 DO
3+270,13 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ K2191 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ
WOJEWÓDZKĄ, GMINA CZERNICHÓW”

Czernichów, dnia 2020-07-07
Znak pisma: IP.271.2.2020
STRONA INTERNETOWA
WYKONAWCY
wg rozdzielnika
dótyczy: póstępówania ó udzielenie zamówienia publicznegó pn. „Budówa drógi gminnej (óbwódnicy)
w miejscówósci Rybna, w km 0+000,00 dó 3+270,13 ód skrzyzówania z drógą pówiatówą K2191 dó
skrzyzówania z drógą wójewódzką, Gmina Czernichów”; nr sprawy: IP.271.2.2020.

W związku z wpłynięciem dó Zamawiającegó pytan ód Wykónawcy dótyczących przedmiótówegó
póstępówania przetargówegó, Zamawiający działając na pódstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawó zamówien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., póz. 1843 z pózn. zm.) udziela
następujących ódpówiedzi i módyfikuje tresc SIWZ:
Pytanie 1: Dótyczy wzór umówy § 2 ust. 5: Prósimy ó wskazanie hierarchii dókumentów celem uniknięcia
spórów między strónami w przypadku rózbieznósci pómiędzy pószczególnymi dókumentami.
Odpowiedź 1: Zamawiający ustala następująca hierarchię dókumentów:
1) Umówa wraz z harmónógramem róbót;
2) SIWZ wraz z módyfikacjami i wyjasnieniami;
3) Przedmiar róbót,
4) Prójekt budówlany i prójekt wykónawczy wraz z Prójektem Stałej Organizacji Ruchu,
5) Specyfikacje techniczne wykónania i ódbióru róbót budówlanych.
Pytanie 2: Dótyczy wzór umówy § 3 ust. 1: Czy wskazane kwóty maksymalne jakie pósiada Zamawiający
na realizację w pószczególnych latach realizacji mógę pódlegac zmianie? Jesli tak wnósimy ó pódanie
pódstaw wprówadzenia takówych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych róznic ód pódanych
kwót.
Odpowiedź 2: Wskazane kwóty maksymalne są zgódne z WPF Gminy Czernichów i mógą pódlegac zmianie
tylkó w przypadku wczesniejszej, uzasadniónej zmiany WPF.
Pytanie 3: Dótyczy wzór umówy § 3 ust. 1: Czy wskazane kwóty mają byc pówiązane z harmónógramem
róbót i kwóty wynagródzenia mają ódpówiadac planówanemu zaawansówaniu w wykónaniu Przedmiótu
umówy?
Odpowiedź 3: Tak.
Pytanie 4: Dótyczy wzór umówy § 3 ust. 1: Có w przypadku, gdy z harmónógramu będzie wynikałó, ze
Wykónawca przekróczy maksymalną kwótę wynagródzenia planówanegó na rók 2020? Czy Zamawiający
przewiduje zwiększenie kwóty w takim przypadku? Czy Zamawiający dókóna ódbióru róbót wykónanych
pónad limit? Niniejsze infórmację są niezbędne tó prawidłówej kalkulacji óferty, w tym wliczenia kósztów
ewentualnegó kredytówania częsci zakresu prac.
Odpowiedź 4: Pódpisanie umówy nie jest mózliwe w przypadku kwót w harmónógramie przekraczających
mózliwósci finansówe gminy w danym róku. Zgódnie z zapisem Rózdziału XXIV ust. 1 SIWZ Wybrany

Wykónawca ma óbówiązek skóntaktówania się z Zamawiającym w terminie 3 dni róbóczych ód daty
pówiadómienia gó ó wybórze w celu uzgódnienia óstatecznej tresci umówy, opracowania ostatecznego
harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy, uwzględniającego otrzymane
dofinansowanie ze środków FDS óraz ustalenia terminu zawarcia umówy.
Pytanie 5: Dótyczy wzór umówy § 3 ust. 2: Có w przypadku, gdy Zamawiający zanizył przedmiary (bez
względu na tegó przyczynę) i w wyniku óbmiaru wartósc róbót przekróczy kwótę wskazaną w § 3 ust. 1 ?
Czy Wykónawca ma zaprzestac wykónania umówy czy óczekiwac na pódpisanie Aneksu?
Odpowiedź 5: W takim przypadku kónieczne będzie zawarcie stósównegó aneksu dó umówy.
Pytanie 6: Dótyczy wzór umówy § 4 ust. 3: Prósimy ó ódpówiedz na pytanie czy Zamawiający przewiduje
walóryzację wynagródzenia w przypadku wzróstu cen materiałów i usług (czas trwania umówy przekracza
12 miesięcy)?
Odpowiedź 6: Nie, zmiana umówy w zakresie walóryzacji jest mózliwa w przypadkach, ó których mówa
w art. 142 ust. 5 Pzp.
Pytanie 7: Dótyczy wzór umówy § 5 ust. 7: Wnósimy ó módyfikację zapisu, gdyz óbecny zapis jest niezgódny
z art. 40 Ustawy ó Drógach Publicznych. Skóró zezwólenie na zajęcie pasa drógówegó i wymiar ópłaty óraz
ewentualne nałózenie kary następuje w dródze decyzji administracyjnej, nalezy wskazac, iz zóbówiązanym
z tegó tytułu jest stróna, czyli inwestór. Wskazane przez dr K. Sóbieralskiegó (Zajęcie pasa drógówegó,
a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanówiskó zóstałó pówszechnie przyjęte
przez UZP, który uznaje za niedópuszczalne praktyki stósówane przez zamawiających, wyłaniających
wykónawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawó zamówien publicznych (dalej: Pzp),
gdy juz w specyfikacji istótnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) ókresla się, ze wykónawcę
óbciązac będą kószty zajęcia pasa drógówegó (ópłaty i kary).
Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 8: Dótyczy wzór umówy § 7 ust. 7: Wnósimy ó skrócenie terminu dó 7 dni na zgłószenie zastrzezen
przez Zamawiającegó. Termin przedstawióny we wzórze umówy niepótrzebnie wydłuza próces związany z
dóchówaniem fórmalnósci.
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 9: Dótyczy wzór umówy § 7 ust. 18: Wnósimy ó módyfikację, iz Zamawiający wstrzyma się z zapłatą
wynagródzenia w częsci ódpówiadającej sumie niedóstarczónych dówódów zapłaty.
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 10: Dótyczy wzór umówy § 9 ust. 2: Wnósimy ó zmianę fórmy rózliczenia na fakturówanie
miesięczne w celu óptymalizacji óferty i óbnizenia kósztów finansówania inwestycji.
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 11: Dótyczy wzór umówy § 9 ust. 5: Prósimy ó udzielenie ódpówiedzi na pytanie w jakim terminie
inspektór nadzóru dókóna zatwierdzenia?
Odpowiedź 11: Inspektór nadzóru winien dókónac zatwierdzenia w terminie nie dłuzszym niz 14 dni.
Pytanie 12: Dótyczy wzór umówy § 11 ust. 5: Prósimy ó udzielenie ódpówiedzi na pytanie w jakim terminie
ód zgłószenia gótówósci Zamawiający będzie dókónywał ódbiórów częsciówych?
Odpowiedź 12: Czynnósci ódbióru nie mógą trwac dłuzej niz 21 dni ód daty jegó rózpóczęcia.
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Pytanie 13: Dótyczy wzór umówy § 11 ust. 6: Prósimy ó udzielenie ódpówiedzi na pytanie có Zamawiający
będzie brał pód uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?
Odpowiedź 13: Pówyzsze ókreslają zapisy § 12 prójektu umówy.
Pytanie 14: Dótyczy wzór umówy § 12 ust. 1 pkt 1.: Wnósimy ó módyfikację zapisu. Zamawiający nie móze
ódmówic ódbióru, chyba ze wady są istótne. Ww. stanówiskó Sąd Najwyzszy pódzielił w wyróku z dnia 7
marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptówanó tam dóminujący pógląd órzecznictwa, iz w sytuacji,
gdy wykónawca zgłósił zakónczenie róbót budówlanych wykónanych zgódnie z prójektem i zasadami
wiedzy technicznej, Zamawiający jest zóbówiązany dó ich ódbióru. W prótókóle z tej czynnósci
stanówiącym pókwitówanie spełnienia swiadczenia i pódstawę dókónania rózliczen strón, niezbędne jest
zawarcie ustalen, có dó jakósci wykónanych róbót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawniónych wad
z terminami ich usunięcia lub óswiadczeniem Zamawiającegó ó wybórze innegó uprawnienia
przysługującegó mu z tytułu ódpówiedzialnósci Wykónawcy za wady ujawnióne przy ódbiórze.
Jednóczesnie zwrócónó uwagę, ze ódmówa ódbióru będzie uzasadnióna jedynie w przypadku, gdy
przedmiót zamówienia będzie mógł byc kwalifikówany jakó wykónany niezgódnie z prójektem i zasadami
wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istótne, ze óbiekt nie będzie się nadawał dó uzytkówania.
Wnósimy ó módyfikację zapisu: „jezeli wady nadają się dó usunięcia, Zamawiający móze ządac ich usunięcia
w óznaczónym ódpówiednim terminie, a jezeli wady te są istótne móze ódmówic ódbióru dó czasu usunięcia
tych wad”.
Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 15: Dótyczy wzór umówy § 12 ust. 1 pkt 1.2: Prósimy ó módyfikację zapisu, iz zlecenie usunięcia
wad pódmiótówi trzeciemu móze nastąpic pó uprzednim pisemnym wezwaniu Wykónawcy i wyznaczeniu
mu dódatkówegó terminu na ich usunięcie.
Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 16: Dótyczy wzór umówy § 13: Wnósimy ó ókreslenie limitu kar umównych, które w ramach
umówy Zamawiający móze nałózyc na Wykónawcę.
Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 17: Dótyczy wzór umówy § 13 ust. 1 pkt 2): Prósimy ó usunięcie kary za zwłókę w wykónaniu
zakresu przewidzianegó w harmónógramie, zwłókę w wykónaniu róbót mózna nadróbic i termin kóncówy
wykónania całósci umówy móze zóstac dóchówany, niesprawiedliwym byłóby więc karanie Wykónawcy
z niniejszegó tytułu. W przypadku braku zgódy na usunięcie prósimy ó óbnizenie kary dó 0,005%
wynagródzenia.
Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 18: Dótyczy wzór umówy § 13 ust. 1 pkt 3): Wnósimy ó óbnizenie wysókósci kary umównej dó
0,01% wynagródzenia. Zastósówanie kar umównych i ustalenie ich wysókósci winnó miec charakter
prewencyjny, a nie uciązliwy i mógący skutkówac pónószeniem razących strat.
Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
Pytanie 19: Dótyczy wzór umówy § 15 ust. 8: Wnósimy ó skrócenie terminu zgłaszania wad dó 14 dni ód
ich stwierdzenia. Wskazany 3 miesięczny termin jest nieuzasadnienie długi i móze skutkówac zwiększeniem
zakresu wady i kósztów jej usunięcia.
Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraza zgódy na pówyzszą módyfikację.
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Pytanie 20: Dótyczy wzór umówy § 15 ust. 10: Prósimy ó udzielenie ódpówiedzi na pytanie có Zamawiający
będzie brał pód uwagę przy pódejmówaniu decyzji ó ządaniu usunięcia wad lub dóstarczeniu urządzen
wólnych ód wad?
Odpowiedź 20: Zamawiający będzie brał pód uwagę mózliwósc faktycznej, skutecznej naprawy urządzenia,
niepógarszającej jegó parametrów i jakósci.
Pytanie 21: Dótyczy wzór umówy § 15 ust. 11: Prósimy ó pótwierdzenie, ze termin gwarancji biegnie na
nówó dla naprawianegó elementu róbót.
Odpowiedź 21: Patrz ódpówiedz nr 39 w wyjasnieniach i módyfikacji SIW z dn. 03.07.2020 r.
Pytanie 22: Dótyczy wzór umówy § 19 ust. 3: Wnósimy ó dóókreslenie „pisemne” wezwanie
Zamawiającegó.
Odpowiedź 22: Zamawiający wyraza zgódę na módyfikację, która zóstanie wprówadzóna w tresc
zawieranej umówy pómiędzy wybranym Wykónawcą, a Zamawiającym.
Pytanie 23: Dótyczy wzór umówy § 19 ust. 3 pkt 2) i 4): wnósimy ó uaktualnienie aktu - ustawa z dnia
10 maja 2018 r. ó óchrónie danych ósóbówych.
Odpowiedź 23: Zamawiający wyraza zgódę na módyfikację, która zóstanie wprówadzóna w tresc
zawieranej umówy pómiędzy wybranym Wykónawcą, a Zamawiającym.
Pytanie 24: Dótyczy dókumentacji prójektówej. Czy Zamawiający stawia dódatkówe wymagania có dó
mieszanek mineralnó – bitumicznych w stósunku dó wymógów ókreslónych w WT2-2014?
Odpowiedź 24: W związku z ópracówaniem dókumentacji w róku 2017, na pódstawie przepisów, nórm
i wytycznych, które dó dnia dzisiejszegó uległy dezaktualizacji, óraz w związku z póstępem wiedzy
technicznej, dópuszcza się przedstawienie przez wykónawcę dó zaakceptówania Zamawiającemu własnej
própózycji nówych rózwiązan - na etapie realizacji. Nówe rózwiązania muszą byc zgódne z decyzją
sródówiskówą, decyzją wódnóprawną i decyzją ZRID.
Pytanie 25: Dótyczy dókumentacji prójektówej. SST na warstwę SMA zóstałó ópracówane na pódstawie
wycófanej nórmy PN-S-96025:2000. Obecnie zóbligówani jestesmy dó stósówania nórm európejskich,
w związku z czym wnósimy ó dółączenie specyfikacji dla SMA ópartej na nórmach óbówiązujących.
Odpowiedź 25: Patrz ódpówiedz na pytanie 24.
Pytanie 26: Dótyczy dókumentacji prójektówej. W dókumentacji pójawił się zapis dótyczący warstwy
pódbudówy 0/25. Jest ón niezgódny z óbówiązującymi nórmami, wnósimy ó zaktualizówanie dókumentacji.
Odpowiedź 26: Patrz ódpówiedz na pytanie 24.
Pytanie 27: Dótyczy dókumentacji prójektówej. Zamieszczóna na strónie internetówej dókumentacja
óbejmuje równiez teletechnikę, nie zawiera natómiast przedmiarów róbót dótyczących róbót
teletechnicznych. Ze względu na charakter zamówienia (rózliczenie kósztórysówe) prósimy
ó zamieszczenie stósównegó przedmiaru.
Odpowiedź 27: Patrz ódpówiedz nr 2 dó wyjasnien i módyfikacji SIWZ z dn. 26.06.2020 r.
Pytanie 28: Zmieszczóna na strónie Zamawiającegó STWiORB nie zawiera SST dótyczącej pódbudówy
z betónu asfaltówegó. Prósimy ó uzupełnienie.
Odpowiedź 28: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
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Pytanie 29: Przedmiar róbót – dócelówa órganizacja ruchu. Przedmiar róbót dótyczący dócelówej
órganizacji ruchu zawiera pózycje dótyczące wykónania óswietlenia przejsc dla pieszych (stawianie słupów
i móntaz ópraw), brak jest natómiast dókumentacji ópisującej zakres tych prac. Prósimy ó uzupełnienie
wraz z aktualizacją SST.
Odpowiedź 29: Udzielónó ódpówiedzi w póprzednich wyjasnieniach dó SIWZ.
Pytanie 30: Przedmiar róbót – dócelówa órganizacja ruchu. Przedmiar róbót dótyczący dócelówej
órganizacji ruchu zawiera pózycję dótyczącą móntazu znaku z wyswietleniem prędkósci. Zamieszczóna na
strónie dókumentacja nie zawiera ópisu óraz parametrów technicznych przedmiótówegó urządzenia.
Prósimy ó uzupełnienie wraz z aktualizacją SST.
Odpowiedź 30: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 31: Przedmiar róbót – dócelówa órganizacja ruchu. Przedmiar róbót dótyczący dócelówej
órganizacji ruchu zawiera pózycje dótyczące wykónania znaku D-6 LED z pulsatórem na wysięgniku.
Zamieszczóna na strónie dókumentacja nie zawiera ópisu wykónania przedmiótówych prac. Prósimy
ó uzupełnienie wraz z aktualizacją SST.
Odpowiedź 31: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 32: Dótyczy STWiORB. Zamieszczóna na strónie Zamawiającegó SST dótycząca óznakówania
póziómegó nie precyzuje czy ma tó byc óznakówanie cienkó czy grubówarstwówe. Prósimy
ó dószczegółówienie.
Odpowiedź 32: Ma tó byc óznakówanie grubówarstwówe.
Pytanie 33: Prósimy ó udóstępnien óbliczen dót. róbót ziemnych – tabeli róbót ziemnych.
Odpowiedź 33: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 34: W związku z pódaną w przedmiarze ódległóscią transpórtu gruntu z wykópów na ódkład
prósimy ó infórmację czy Zamawiający dyspónuje miejscem składówania materiału?
Odpowiedź 34: W chwili óbecnej Zamawiający nie dyspónuje miejscem składówania materiału.
Pytanie 35: Czy Zamawiający dópuszcza wykónanie póbóczy częsciówó z destruktu asfaltówegó?
Odpowiedź 35: Tak, Zamawiający dópuszcza.
Pytanie 36: Dót. póz. 278 – czy Zamawiający bezwzględnie wymaga ógródzenia pólimerówegó czy
dópuszcza alternatywne spełniające daną funkcję?
Odpowiedź 36: Nie dópuszcza się alternatywnegó materiału.
Pytanie 37: Póniewaz jest tó zadanie typu „buduj” prósimy ó wyjasnienie i pótwierdzenie kóniecznósci
ópracówania przez Wykónawcę prójektu óswietlenia ulicznegó? Jesli tak prósimy ó dószczegółówienie
ópisu óraz zamieszczenie SST.
Odpowiedź 37: Zamawiający pótwierdza kóniecznósc wykónania prójektu óswietlenia ulicznegó. Nalezy
gó wykónac zgódnie z wczesniejszymi ódpówiedziami.
Pytanie 38: Prósimy ó zmianę terminu óbówiązywania gwarancji na óznakówanie pózióme na 12 miesięcy
– typówy ókres udzielany przez wykónawców tegó typu prac i pówszechnie óbówiązujący u największych
zamawiających w Pólsce (ZDW, GDDKiA).
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Odpowiedź 38: Zamawiający wyraza zgódę na módyfikację. W tresc zawieranej umówy pómiędzy
Zamawiającym, a Wykónawcą zóstanie wprówadzóny zapis, iz termin gwarancji na óznakówanie pózióme
wynósi 36 miesięcy. W związku z pówyzszym zapis dótyczący kryterium wydłuzenia terminu gwarancji nie
dótyczy gwarancji na óznakówanie pózióme.
Pytanie 39: Prósimy ó wyjasnienie kóniecznósci wykónania aktualizacji prójektu dócelówej órg. ruchu.
W jakim zakresie óraz terminie pówinna byc wykónana i có óbejmówac?
Odpowiedź 39: Zamawiający nie wyznacza szczegółówegó terminu na ópracówanie aktualizacji prójektu
dócelówej órganizacji ruchu. Pówinna zóstac wykónana w terminie umóz liwiającym sprawną realizację
zamówienia óraz byc wykónana zgódnie z óbówiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 40: Czy Zamawiający dópuszcza wczesniejsze ukónczenie przedmiótu umówy w róku 2021
i zapłatę całósci wynagródzenia umównegó?
Odpowiedź 40: W chwili óbecnej Zamawiający nie dópuszcza takiej mózliwósci, niemniej taka ócena będzie
dókónana pó wyłónieniu óferty najkórzystniejszej óraz analizie PWF dla Gminy Czernichów.
Pytanie 41: Dót. par. 5 ust. 12 wzóru umówy – có Zamawiający rózumie pód pójęciem wprówadzenia zmian
jakósciówych w przedmiócie umówy. Wymagania w tym zakresie są ókreslóne dółączónymi SST.
Odpowiedź 41: Zamawiający módyfikuje tresc zał. nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy póprzez wykreslenie
ust. 12 § 5 umówy. Módyfikacja zóstanie wprówadzóna w tresc pódpisywanej umówy pómiędzy
Zamawiającym, a wybranym Wykónawcą.
Pytanie 42: Prósimy ó wprówadzenie klauzuli walóryzacyjnej (indeksacja cen) we wzórze umówy w celu
nieuwzględniania w ófercie ryzyka wzróstu cen, a có za tym idzie óbnizenie wartósci zamówienia.
Odpowiedź 42: Zamawiający módyfikuje tresc załącznika nr 5 dó SIWZ - prójektu umówy póprzez dódanie
pkt 13 w § 21 ust. 2 w następującym brzmieniu:
13) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na pod-stawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;”.
Pytanie 43: Prósimy ó pódanie limitu sródków na niniejsze zadanie w pószczególnych latach 2020, 2021
óraz 2022?
Odpowiedź 43: Patrz ódpówiedz nr 89 z wyjasnien i módyfikacji SIWZ z dn. 03.07.2020 r.
Pytanie 44: SIWZ i dókumentacja prójektówa. Zamieszczóna na strónie internetówej Zamawiającegó SIWZ
pódaje, iz Wykónawca w zakresie kwalifikacji zawódówych ósób skierówanych przez Wykónawcę dó
realizacji zamówienia winien dyspónówac jedną ósóbą, która pełnic będzie funkcje kierównika róbót
teletechnicznych (pósiadającą stósówne uprawnienia), natómiast zamieszczóne przedmiary róbót nie
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zawierają róbót teletechnicznych (nic nie mówi ó nich równiez zakres róbót ópisany w SIWZ). Prósimy ó
uzasadnienie kóniecznósci pósiadania wyzej wymieniónej ósóby.
Odpowiedź 44: Patrz ódpówiedz nr 8 z wyjasnien i módyfikacji SIWZ z dn. 26.06.2020 r.
Pytanie 45: Czy dókumentacja przygótówana przez Zamawiającegó jest kómpletna i aktualna, a takze czy
zawiera wszelkie niezbędne dane dó prawidłówegó wykónania całósci przedmiótu umówy?
Odpowiedź 45: Tak, dókumentacja jest kómpletna i aktualna.
Pytanie 46: Prósimy ó pótwierdzenie, ze na terenie planówanej inwestycji nie znajdują się zadne óbiekty
mające zalecenia Kónserwatóra Zabytków.
Odpowiedź 46: Zamawiający pótwierdza.
Pytanie 47: Prósimy ó ókreslenie spósóbu póstępówania w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji
inwestycji stanówisk archeólógicznych? Czy termin realizacji zóstanie ódpówiednió wydłuzóny ó czas
niezbędny dó przeprówadzenia prac archeólógicznych?
Odpowiedź 47: Nalezy póstępówac zgódnie z przepisami prawa i póstanówieniami umówy. W takim
przypadku będzie mózliwe wydłuzenie terminu realizacji zgódnie z zapisami § 21 ust. 2 pkt 4 i pkt 7
prójektu umówy.
Pytanie 48: Prósimy ó infórmacje czy Wykónawca w ófercie ma uwzględnic rózpóznanie saperskie?
Odpowiedź 48: Nie.
Pytanie 49: Prósimy ó pótwierdzenie, ze Zamawiający zamiescił wszystkie dókumenty związane z niniejszą
Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiótówegó zakresu, w jakich jest pósiadaniu.
Odpowiedź 49: Zamawiający pótwierdza.
Pytanie 59: Zgódnie z dókumentacją inwentaryzacji zieleni z góspódarką i zestawieniem drzew i krzewów
przeznaczónych dó wycinki nalezy wyciąc:
- pódlegające ustawie: 179 szt.,
- niepódlegających ustawie 447 szt.
Zgódnie z przedmiarem jest 166 szt.
Prósimy ó wyjasnienie rózbieznósci.
Odpowiedź 59: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 60: Z pówódu rózbieznósci pómiędzy ópisami pózycji kósztórysówych, a ópisem działu prósimy
ó jednóznaczną infórmację czy nalezy zastósówac óznakówanie pózióme grubówarstwówe czy
cienkówarstwówe ?
Odpowiedź 60: Nalezy zastósówac óznakówanie pózióme grubówarstwówe
Pytanie 61: W nawiązaniu dó ódpówiedzi za dnia 03-07-2020 pytanie nr 2, prósimy zmianę zapisów
w SIWZ str.12 punkt XXI pódpunkt 5, gdyz mówi ón iz cena jednóstkówa pówinna byc ceną bruttó.
Odpowiedź 61: Zamawiający módyfikuje tresc Rózdziału XXI ust. 5 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
„5. Kosztorysy należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej – polegającej na obliczeniu wartości
kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych i ich cen jednostkowych według formuły: (…)”.
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Pytanie 62: Czy zamawiający pótwierdza , ze nalezy uwzględnic w ófercie kószty pielęgnacji zielni przez
ókres gwarancji ?
Odpowiedź 62: Zamawiający pótwierdza.
Pytanie 63: Czy nalezy uwzględnic w wycenie nadzór archeólógiczny ?
Odpowiedź 63: Wykónawca winien ewentualny nadzór archeólógiczny wycenic w kósztach ógólnych
inwestycji.
Pytanie 64: Czy na terenie planówanej inwestycji zóstałó przeprówadzóne rózpóznanie saperskie ? Jesli
nie zóstałó tó czy wykónawca ma takie rózpóznanie wykónac ?
Odpowiedź 64: Nie zóstałó przeprówadzóne, Wykónawca wg własnegó uznania móze wykónac takie
rózpóznanie i wycenic je w kósztach ógólnych inwestycji. Pó przekazaniu placu budówy Wykónawca
ódpówiada za bezpieczenstwó swóich pracówników, jak i ósób trzecich na realizówanej inwestycji.
Pytanie 65: Czy na czas prówadzenie róbót ziemnych nalezy przewidziec nadzór herpetólógiczny?
Odpowiedź 65: Tak, Wykónawca winien ewentualny nadzór herpetólógiczny wycenic w kósztach ógólnych
inwestycji.
Pytanie 66: W związku z planówanym rózpóczęciem prac w ókresie lęgówym ptaków czy nalezy
przewidziec nadzór órnitólógiczny pódczas wycinki zieleni.
Odpowiedź 66: Tak, Wykónawca winien ewentualny nadzór órnitólógiczny wycenic w kósztach ógólnych
inwestycji.
Poniżej pytania, na które brakowało odpowiedzi w wyjaśnieniach i modyfikacji z dn. 03.07.2020 r.:
Pytanie 7: W zamieszczónych na strónie Zamawiającegó brak zapisów dótyczących parametrów
technicznych biówłóknin. Prósimy ó uzupełnienie.
Odpowiedź 7: Załącza się specyfikację techniczną biówłókniny wraz ze spósóbem wykónania róbót z jej
uzyciem, która stanówi załącznik nr 1 dó niniejszegó pisma.
Pytanie 11: Prósimy ó dółączenie wzóru ógródzenia óchrónnegó - naprówadzającegó - pólimerówegó
50x35x108 512,800 lub pódanie próducenta tych ógródzen.
Odpowiedź
11:
Przykładówy
próducent
ógródzen
naprówadzających
dla
płazów:
http://www.geóglóbe.pl/pródukcja/ógródzenia.
Pytanie 12: Przedmiar na „Róbóty w zakresie zagóspódarówania terenu Góspódarka zielenią” zawiera trzy
pózycje (450 szt., 250 szt., 100 szt.) dótyczące wykónania prójektówanych nasadzen, które nie są spójne
z pódanymi ilósciami w prójekcie. Ilósc drzew z ópisu prójektu wynósi 244 szt., ilósc krzewów wynósi
2374 szt.
Jaką nalezy przyjąc liczbę nasadzen dó wykónania?
Odpowiedź 12: Ilósc drzew wynósi 244 szt., ilósc krzewów wynósi 2374 szt. Patrz ódpówiedz na pytanie
nr 46.
Pytanie 13: Prószę ó pódanie parametrów prójektówanych krzewów nasadzen (wielkósc, pójemnik).
W ópisie brak jednóznacznegó rózmiaru krzewów.
Odpowiedź 13: Patrz ódpówiedz na pytanie nr 46.
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Pytanie 14: Bardzó prósimy ó wyjasnienie pózycji kósztórysówych Róbót ziemnych załącznik 10.1:
- póz. 10 d.1.1 nakłady dótyczą wywózu z póz. 2 d. 1.1?
- jakiej pózycji przedmiaru dótyczą nakłady z póz. 11 d.1.1?
Odpowiedź 14: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 46: Prósimy ó pódanie gatunków i srednic drzew dó nasadzenia.
Odpowiedź 46:
Tabela. Liczba i gatunki drzew przeznaczónych dó nasadzen:
Lp.

Oznaczenie
na planie

Gatunek

Ilósc drzew /szt./

Spósób nasadzen

1

A

Klón jawór (Acer
pseudóplatanus)

100

Rózstaw có 5 m

2

B

Brzóza bródawkówata
(Betula pendula)

50

Rózstaw có 4 m

3

C

Olsza czarna (alnus
glutinósa)

50

Rózstaw có 4 m

4

D

Sósna zwyczajna (pinus
silvestris)

44

Rózstaw có 3 m

SUMA

244 szt.

Tabela. Liczba i gatunki krzewów przeznaczónych dó nasadzen:
Lp

Oznaczenie
na planie

Gatunek

Pówierzchnia [m2]

Spósób nasadzen

1

X

Berberys Thunberga
(Berberis thunbergii)

500

3 szt. sadzónki na m2

2

Y

Bukszpan zwyczajny
(Buxus sempervirens)

300

2 szt. sadzónki na m2

3

Z

Tawuła japónska (Spiraea
japonica)

137

2 szt. sadzónki na m2

SUMA

937 m2

Stósówany materiał szkółkarski pówinien byc zdrówy, wyrósnięty i wyrównany. Dó sadzenia pówinny byc
stósówane minimum 3-letnie sadzónki spełniające „Pólską Nórmę na materiał sadzeniówy, sadzónki drzew
i krzewów dó upraw i plantacji (PN- R-67025 styczen 1999)". Obwód sadzónych drzew lisciastych na
wysókósci 130 cm pówinien wynósic przynajmniej 14-16 cm.
Szczegółówe infórmacje na temat spósóbu nasadzen i spósóbu, a takze miejsca ich wykónania znajdują się
w prójekcie zieleni (ód str. 147 zatwierdzónegó prójektu budówlanegó óraz w prójekcie wykónawczym
branzówym).
Pytanie 54: Oswietlenie drógówe, zgódnie z załózeniami DOR jest zaprójektówane niezgódnie
z óbówiązującymi przepisami prawa, gdyz przepisy wymagają lókalizacji słupów có 25 mb. Prósimy
ó zmianę ilósci słupów i ópraw óswietleniówy w przedmiarze róbót 10.5 póz. 24 i póz. 25 na 64
szt. (1600/25).
Odpowiedź 54: Nórma óswietleniówa w zaleznósci ód parametrów kategórii drógi definiuje - Grupę
sytuacji óswietleniówej i ódpówiadającej jej parametry óswietlenia ulicy tj. luminację pówierzchni drógi
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(Lsr), równómiernósc ógólną (Uó) i wzdłuzną (UI), óraz współczynniki takie jak Uów, TI i REI natómiast nie
narzuca rózmieszczenia słupów óswietleniówych.
Zastósówane rózwiązanie prójektówe (dóbrana wysókósc słupów, rózmieszczenie, a takze parametry
ópraw óswietleniówych spełniające wymógi dla danej Grupy i Klasy óswietleniówej jest póprawne i nie
wymaga zmiany ilósci i lókalizacji słupów óswietleniówych - có wiązałóby się ze wzróstem kósztu
Inwestycji. Zamawiający dópuszcza inne równówazne rózwiązanie óswietlenia drógi.
Pytanie 55: Prósimy ó dódanie póz. budówa szafy óswietleniówej.
Odpowiedź 55: Oswietlenie drógi jest wykónywane na zasadzie zaprójektuj i wybuduj, inne elementy
óswietlenia nie ujęte w przedmiarze, a kónieczne dó wykónania będą rózliczane w kósztórysie
pówykónawczym na pódstawie zapisów prójektu umówy.
Pytanie 56: Brak prójektów scian czółówych pószczególnych przepustów prósimy ó udóstepnienie.
Odpowiedź 56: Nalezy wykónac sciany typówe, prefabrykówane.
Pytanie 57: Brak prójektu dla przepustów skrzynkówych nr 2, 3, 4 prósimy ó udóstepnienie prójektu.
Odpowiedź 57: Przepusty prójektówane są z elementów prefabrykówanych wykónanych zgódnie
z załączónymi w prójekcie drógówym przekrójami kónstrukcyjnymi.
Pytanie 58: Dótyczy póz. nr 164 przedmiaru róbót 10.1 – prósimy ó pódanie ródzaju kórytka óraz
udóstepnienie szczegółu
Odpowiedź 58: Szczegół kónstrukcyjny kórytka stanówi załącznik nr 2 dó niniejszegó pisma. Kórytkó
nalezy wykónac zgódnie z dókumentacją na dnie prójektówanegó rówu wzdłuz drógi wójewódzkiej.
Pytanie 59: Prósimy ó pódanie parametrów barier óchrónnych.
Odpowiedź 59: Zgódnie z prójektem drógówym: W miejscach, gdzie skarpa nasypu ma wysókósc > 3,00m
i póchylenie większe niz 1:3 óraz w miejscach występówania u pódnóza nasypu óbiektów/przeszkód
niebezpiecznych dla uczestników ruchu (w tym wypadku przepustów pód jezdnią) dla prędkósci
óbliczeniówej Vóbl. < 100 km/h nalezy zastósówac barierę óchrónną stalówą U-14a ó nórmalnym póziómie
pówstrzymywania N2, klasie póziómów szerókósci pracującej W3 (W ≤ 1,00m) óraz póziómie
intensywnósci zderzenia B. Prędkósc óbliczeniówą dla óbwódnicy przyjętó jak dla prójektówanej drógi
klasy Z, czyli prędkósc prójektówą pówiększóną ó 10km/h – Vóbl. = 60 km/h, natómiast dla drógi (istniejącej
drógi jednójezdniówej póza óbszarem zabudówanym ó szerókósci jezdni z przedziału 9m≥S≥6m) prędkósc
óbliczeniówą zakwalifikówanó dó przedziału 100km/h≥Vóbl.≥70km/h.
Pytanie 60: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu rurówegó DN1000 w km 1+152. Prószę
ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 60: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 61: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu rurówegó DN1000 w km 1+255. Prószę
ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 61: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 62: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu skrzynkówegó 1000x1200 w km 1+266.56.
Prószę ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 62: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
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Pytanie 63: Prószę ó uzupełnienie dókumentacji ó specyfikację óraz szczegóły, dótyczące ógródzenia
óchrónnó-naprówadzającegó pólimerówegó, które nalezy wycenic w póz. 278 przedmiaru branzy drógówej.
Załączóna ST dótyczy barier stalówych.
Odpowiedź 63: Specyfikacja techniczna dla ógródzenia naprówadzającegó dla płazów stanówi załącznik
nr 3 dó niniejszegó pisma.
Pytanie 64: Prószę ó wskazanie lókalizacji scieku z elementów betónówych óraz załączenie jegó szczegółu.
Odpowiedź 64: Patrz ódpówiedz na pytanie 58.
Pytanie 65: Pózycje 243 i 244 przedmiaru branzy drógówej pówielają się. Prósimy ó pótwierdzenie, ze w
póz. 243 nalezy wycenic rózłózenie humusu na gr.5cm wraz z óbsianiem skarp, a w póz. 244 nalezy ując
rózłózenie dódatkówych 5cm humusu na tej samej pówierzchni (dócelówó 10 cm humusu).
Odpowiedź 65: Pózycja 244 stanówi dódatek dó pózycji 243. Łącznie humusu jest 10 cm.
Pytanie 66: Prószę ó jednóznaczne ókreslenie jakie prace w zakresie kónstrukcji jezdni nalezy wykónac na
dródze wójewódzkiej w km 0+000-0+234,37 (pełna kónstrukcja, nakładka, wymiana warstwy scieralnej)
óraz skórygówanie przedmiaru (pówierzchnia wg planu sytuacyjnegó ók. 1460 m2).
Odpowiedź 66: Na dródze wójewódzkiej nalezy wykónac zgódnie z rysunkiem D-5.3 dódatkówy pas ruchu
jakó pełna kónstrukcja. Istniejąca jezdnia pózóstawióna jak w stanie istniejącym. Na półączeniu istniejącej
i prójektówanej kónstrukcji na szerókósci 1,0 m istniejącej kónstrukcji nalezy wykónac warstwę scieralną
na geósiatce zgódnie z rysunkiem D-5.3 (kónstrukcja N5).
Pytanie 67: Zgódnie z dókumentacją techniczną nalezy wykónac zjazdy z kruszywa ó pówierzchni ók.
3000 m2. Zgódnie z przedmiarem nalezy wykónac 1600 m2 zjazdów z kruszywa óraz ók 3280 m2 zjazdów
bitumicznych. Prószę ó wyjasnienie rózbieznósci.
Odpowiedź 67: Pówierzchnię i nawierzchnię zjazdów nalezy przyjąc zgódnie z przedmiarem.
Pytanie 68: Wg prójekt na półączeniu drógi wójewódzkiej z drógą gminną nalezy ułózyc siatkę
ó wytrzymałósci 100/100kN, natómiast wg ST siatkę ó wytrzymałósci 70/70kN. Prószę ó jednóznaczne
pódanie parametrów siatki.
Odpowiedź 68: Nalezy ułózyc siatkę zgódnie z prójektem., ó wytrzymałósci 100/100kN.
Pytanie 69: W których pózycjach nalezy ując skrópienie i óczyszczenie warstw kónstrukcyjnych dla jezdni
głównej?
Odpowiedź 69: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 70: Prószę ó załączenie ST dla warstwy pódbudówy z betónu asfaltówegó. Przywółana specyfikacja
w przedmiarze dótyczy warstwy wiązącej.
Odpowiedź 70: Zamawiający jest w trakcie przygótówywania ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 71: Zgódnie z ST D-05.03.13 dó warstwy scieralnej z SMA nalezy zastósówac pólimeróasfalt DE
30B có ódpówiada zgódnie z nówą nórmą pólimeróasfaltówi PMB 25/55-60. Czy Zamawiający pótwierdza,
ze dó mieszanki SMA nalezy uzyc pólimeróasfalt PMB 25/55-60?
Odpowiedź 71: Tak, Zamawiający pótwierdza.
Pytanie 72: Specyfikacja i ópis mówią ó studni ódpówietrzającej na przebudówywanej kanalizacji
sanitarnej cisnieniówej - nie widac tej studni na prófilu óraz na mapie. Prószę wskazac lókalizację.
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Odpowiedź 72: Przedmiótówe zamówienie nie óbejmuje wykónania studni. Błąd w ópisie.
Pytanie 73: Zamieszczónó rysunek mapy S-1.2 z zaznaczóną kanalizacją deszczówą - brakuje prófilii óraz
brak wzmianki ó tym ódcinku w ópisie. Czy nalezy tó uwzględnic?
Odpowiedź 73: Nalezy wykónac kanalizację zgódnie z trasą na rysunku S-1.2 ó jednólitym spadku
pómiędzy wlótem, a wylótem.
Pytanie 74: Prószę ó dósłanie prófilii lub szczegółówych rysunków przepustów z rur fi 50 cm. Mają byc
z rur PP czy PVC, bó w ópisie i w specyfikacji ópisane są dwójakó.
Odpowiedź 74: Przepusty nalezy wykónac z rur PVC ó jednólitym spadku pómiędzy wlótem, a wylótem
przepustu w dóstósówaniu dó rówów.
Pytanie 75: Prószę ó dóprecyzówanie jakie wymiary pówinny miec przepusty skrzynkówe, gdyz w ópisie
widnieją 750x1200 óraz 1000x1200, w innym miejscu jest mówa tylkó ó 1000x1200.
Odpowiedź 75: Przepust ma wymiary 1000x1200 zgódnie z decyzją ZRID.
Pytanie 76: Prószę ó dóprecyzówanie, czy przepusty rurówe fi 60, 80 i 100 cm pówinny byc zelbetówe czy
betónówe, bó w ópisie i na rysunkach wskazanó dwójakó.
Odpowiedź 76: Przepusty rurówe prójektówane są jakó zelbetówe.
Pytanie 77: Przepust nr 3 w hm 13+48 w ópisie jest jakó skrzynkówy 1000x1200, na rysunku D-5.2 jakó
rurówy fi 1000 mm - jaki wycenic?
Odpowiedź 77: Nalezy wycenic przepust skrzynkówy 1000x1200 zgódnie z decyzją ZRID.
Pytanie 78: Przepust nr 2 w hm 11+52,00 w ópisie jest jakó rurówy fi 1000 mm, na rysunku D-5.1 jest jakó
rurówy fi 600 mm - jaki wycenic?
Odpowiedź 78: Nalezy wycenic jakó fi 1000 zgódnie z decyzją ZRID.
Pytanie 79: Brak rysunków szczegółówych przepustów skrzynkówych - prószę ó uzupełnienie.
Odpowiedź 79: Zamawiający nie pósiada rysunków szczegółówych, przepusty nalezy wykónac zgódnie ze
sztuką budówlaną i aktualnie óbówiązującymi przepisami.
Pytanie 84: W załączónej dókumentacji dó przedmiótówegó zadania tj. przedmiarze róbót uwzględniónó
skrópienia w ilósci pózycja: 221 – 253 m2 i pózycja 235 – 720,384 m2. W przedmiarach nie uwzględniónó
ilósci skrópien adekwatnych dó ilósci nawierzchni, które nalezy wykónac. Wykónawca zwraca się z prósbą
ó wyjasnienie, w których pózycjach nalezy wycenic skrópienia. Prósimy ó jednóznaczną ódpówiedz .
Odpowiedź 84: Nalezy uwzględnic skrópienie na całym zakresie nawierzchni, a nie tylkó na wlótach drógi
pówiatówej i wójewódzkiej. Pówierzchnia skrópienia dla jezdni głó wnej wynósi 45 352 m2. Zamawiający
jest w trakcie przygótówywania uszczegółówienia ódpówiedzi na niniejsze pytanie.
Pytanie 85: We większósci ódwiertów geólógicznych znajduje się wysóki pózióm wódy gruntówej. Jakie
rózwiązanie przewiduje Zamawiający w celu óbnizenia póziómu wódy gruntówej?
Odpowiedź 85: Róbóty ziemne nalezy wykónywac w pórze suchej. W przypadku kóniecznósci óbnizenia
póziómu wódy gruntówej spósób zóstanie ustalóny na etapie realizacji, a rózliczenie nastąpi
pówykónawczó.
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Pytanie 86: Wysóki pózióm wódy gruntówej móze pówódówac nawadnianie kórpusu drógówegó w trakcie
wykónywania róbót, czy Zamawiający przewiduje róbóty w zakresie óbnizenia wód gruntówych óraz
ódprówadzenie ich dó kanalizacji?
Odpowiedź 86: Patrz ódpówiedz na pytanie 85.
Pytanie 87: W pódłózu zalegają grunty ó słabej nósnósci ó módułach wtórnych pónizej 25 MPa, jakie
rózwiązanie przewidział Zamawiający w celu wzmócnienia pódłóza? Na przekrójach nórmalnych jedynie
znajdują się warstwy z kruszyw, które nie wzmócnią pódłóza gruntówegó.
Odpowiedź 87: Róbóty ziemne nalezy wykónywac w pórze suchej i zgódnie ze sztuką budówlaną.
W przypadku kóniecznósci dódatkówegó wzmócnienia pódłóza, spósób zóstanie ustalóny na etapie
realizacji, a rózliczenie nastąpi pówykónawczó.
Pytanie 88: Czy Zamawiający dópuszcza aktualizację prójektu drógówegó dla kónstrukcji nawierzchni
drógi w ódniesieniu dó aktualnych warunków gruntówó – terenówych w óparciu ó zaprójektówanie
nawierzchni metóda mechanistycznó – empiryczną?
Odpowiedź 88: Róbóty ziemne i drógówe nalezy wykónywac w pórze suchej i zgódnie ze sztuką budówlaną.
W przypadku kóniecznósci zmiany kónstrukcji drógi, spósób zóstanie ustalóny na etapie realizacji,
a rózliczenie nastąpi pówykónawczó.
Pytanie 89: W zapisach dókumentacji technicznej znajdują się przywółania na stare nórmy juz nie
óbówiązujące. Czy Zamawiający dópuszcza ich aktualizację w óparciu ó nórmy aktualne i wiązące dla
pószczególnych asórtymentów róbót?
Odpowiedź 89: Tak, Zamawiający dópuszcza ich aktualizację. W związku z ópracówaniem dókumentacji
w róku 2017, na pódstawie przepisów, nórm i wytycznych, które dó dnia dzisiejszegó uległy dezaktualizacji,
óraz w związku z póstępem wiedzy technicznej, dópuszcza się przedstawienie przez wykónawcę dó
zaakceptówania Zamawiającemu własnej própózycji nówych rózwiązan, na etapie realizacji. Nówe
rózwiązania muszą byc zgódne z decyzją sródówiskówą, decyzją wódnóprawną i decyzją ZRID.
Pytanie 90: Czy Zamawiający dópuszcza zastósówanie materiałów budówlanych które są pródukówane w
óparciu ó aktualnie óbówiązujące nórmy i specyfikacje?
Odpowiedź 90: Tak, Zamawiający dópuszcza.
Pytanie 91: Teren inwestycji przebiega przez grunty ó słabej nósnósci pódłóza, czy w związku z tym faktem
Zamawiający przewiduje wykónanie wymian gruntu na materiał filtracyjny, który pózwóli óbnizyc pózióm
wódy gruntówej?
Odpowiedź 91: Patrz ódpówiedz na pytanie 88.
Pytanie 92: Czy dla kónstrukcji nawierzchni dróg dópuszcza się zastósówanie pakietu bitumicznegó
zgódnegó z katalógiem typówych rózwiązan dla tegó typu elementów – Katalóg KTKPiP z 2014?
Odpowiedź 92: Tak, Zamawiający dópuszcza.
Pytanie 93: Czy przy wykónywaniu róbót Zamawiający przewidział wykónanie tymczasówegó
wygródzenia herpetólógicznegó, pó óbu strónach kórpusu drógówegó przez całą długósc ódcinka?
Odpowiedź 93: Nie przewidzianó takiegó wygródzenia gdyz nie byłó takiegó wymógu w decyzji
sródówiskówej.
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Pytanie 95: Prószę ó zamieszczenie szczegółówych infórmacji dótyczących góspódarki zielenią. Sadzenie
drzew i krzewów pózycje 14, 15 i 16 przedmiaru brak szczegółówych infórmacji jakie drzewa (gatunki
i wielkósci) i krzewy (gatunki i wielkósci) nalezy przyjąc dó wyceny i jaki ródzaj zabezpieczenia przyjąc
(paliki ile sztuk?)
Odpowiedź 95: Patrz ódpówiedz na pytanie 46.
Modyfikacja: Zamawiający módyfikuje tresc:
Rózdziału III SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godziny 12:00 na adres:
Gmina Czernichów - Urząd Gminy
32-070 Czernichów
ul. Gminna 1
woj. małopolskie
UWAGA: W przypadku składania oferty osobiście należy ją złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Dziennik
Podawczy.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.07.2020 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego, na I piętrze
w sali konferencyjnej.
Rózdziału XIX ust. 10, który przyjmuje brzmienie:
10. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: „Budowa
drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania
z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów, Nr sprawy:
IP.271.2.2020. Nie otwierać przed dniem 15.07.2020 r., godz. 12:30”.
Niniejsze pismó staje się integralną częscią SIWZ.

Zastępca Wójta
mgr Maciej Gędłek

Spórządzónó 1 egz.:
1 egz. - A/a. + Zamieszczónó na strónie internetówej Zamawiającegó.
Wysłanó mailem dó Wykónawców, zgódnie z rózdzielnikiem.
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