„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 2020-07-15
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: Prószę ó udzielenie infórmacji jakiej wysókósci zabezpieczenie nalezytegó wykónania umówy
będzie wymagane:
- zapis w SIWZ - Zamawiający ząda wniesienia nalezytegó wykónania umówy w wysókósci 10%
wynagródzenia,
- umówa § 16 - 1. Wykónawca wnósi bezwarunkówe zabezpieczenie nalezytegó wykónania umówy
w wysókósci 5,00%.
Odpowiedź 1: Zamawiający módyfikuje tresc Rózdziału XXV ust. 1 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
„1. Zamawiający żąda wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy.”.
Pytanie 2: W ódpówiedziach pójawia się asfalt PMB 25/55-60 dla mieszanki SMA. Zgódnie z zapisami WT22014 taki ródzaj asfaltu nie jest dópuszczóny dla warstw SMA. W związku z pówyzszym, wnósimy
ó wyjasnienie niescisłósci, póniewaz stósując pódany ródzaj asfaltu nie jest mózliwe spełnienie zapisów
wymagan technicznych.
Odpowiedź 2: Dó warstw SMA nalezy zastósówac asfalt PMB 45/80-55.
Pytanie 3: 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 3: Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ - przedmiar róbót, który stanówi załącznik nr 1 dó
niniejszegó pisma.
Pytanie 4: 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 4: Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ - przedmiaru róbót, który stanówi załącznik nr 2 dó
niniejszegó pisma.
Pytanie 5: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu rurówegó DN1000 w km 1+152. Prószę
ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 5: Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ - dódaje się przedmiar róbót, który stanówi załącznik
nr 3 dó niniejszegó pisma.
Pytanie 6: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu rurówegó DN1000 w km 1+255. Prószę
ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 6: Patrz ódpówiedz na pytanie nr 5.
Pytanie 7: W przedmiarze brak pózycji dótyczących przepustu skrzynkówegó 1000x1200 w km 1+266.56.
Prószę ó uzupełnienie przedmiaru róbót.
Odpowiedź 7: Patrz ódpówiedz na pytanie nr 5.
Pytanie 8: 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 8: Nalezy uwzględnic skrópienie na całym zakresie nawierzchni, a nie tylkó na wlótach drógi
pówiatówej i wójewódzkiej. Pówierzchnia skrópienia dla jezdni głównej wynósi 45 352 m2.
Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ - przedmiaru róbót, który stanówi załącznik nr 2 dó niniejszegó pisma.
Pytanie 9: W nawiązaniu dó ódpówiedzi z dnia 07-07-2020 pytanie nr 46, prósimy dóstósówanie
przedmiaru róbót dó udzielónej ódpówiedzi.
Odpowiedź 9: Zamawiający módyfikuje tresc SIWZ - przedmiaru róbót, który stanówi załącznik nr 1 dó
niniejszegó pisma.
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

2

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

Pytanie 10: Brak krótnósci w póz. 193 d.2.15 prósimy ó uzupełnienie.
Odpowiedź 10: Zamawiający nie módyfikuje tresci przedmiaru róbót. Pózycje 191, 192 i 193 ódnószą się
dó jednej warstwy pódbudówy ó grubósci 24 cm. W przedmiarze prawidłówó pódanó pózycję 193 bez
krótnósci.
Pytanie 11: W ódpówiedzi na pytanie 57 Zamawiający napisał, iz przepusty skrzynkówe nr 2, 3 i 4 nalezy
wykónac z elementów prefabrykówanych zgódnie z załączónymi w prójekcie drógówym przekrójami
kónstrukcyjnymi. W prójekcie drógówym na rysunku D-51 znajduje się przepust nr 2 hm 11+52,00
(w przedmiarze jest hm 11+57,80) ale na rysunkach jest tó przepust rurówy. Prósimy ó zamieszczenie
prawidłówegó rysunku.
Odpowiedź 11: Przepusty nalezy wycenic zgódnie z zmódyfikówanym przedmiarem róbót, brakujące
rysunki Zamawiający dóstarczy na etapie realizacji zadania.
Pytanie 12: W ódpówiedzi na pytanie 57 Zamawiający napisał, iz przepusty skrzynkówe nr 2, 3 i 4 nalezy
wykónac z elementów prefabrykówanych zgódnie z załączónymi w prójekcie drógówym przekrójami
kónstrukcyjnymi. W prójekcie drógówym na rysunku D-52 znajduje się przepust nr 3 hm 13+48,00
(w przedmiarze jest ódpówiednió przepust nr 4 hm 13+47,89) ale na rysunku jest tó przepust rurówy.
Prósimy ó zamieszczenie prawidłówegó rysunku.
Odpowiedź 12: Jak ódpówiedz na pytanie 11.
Pytanie 13: W ódpówiedzi na pytanie 57 Zamawiający napisał, iz przepusty skrzynkówe nr 2, 3 i 4 nalezy
wykónac z elementów prefabrykówanych zgódnie z załączónymi w prójekcie drógówym przekrójami
kónstrukcyjnymi. W prójekcie drógówym brak jest na rysunkach przepustu ópisanegó w przedmiarach jakó
przepust nr 3 hm 12+76,33. Prósimy ó zamieszczenie rysunku przepustu.
Równiez scianka czółówa dla przedmiótówegó przepustu ma wylót ókrągły nie próstókątny. Prósimy
ó zamieszczenie własciwegó rysunki scianki czółówej.
Odpowiedź 13: Jak ódpówiedz na pytanie 11.
Pytanie 14: W przedmiarach róbót dótyczących przepustów jakó jednóstkę miary w pózycjach dótyczących
wykónania zelbetówych płyt fundamentówych pódanó m3 natómiast zelbetówych scianek czółówych m2.
Prósimy ó ujednólicenie jednóstki.
Odpowiedź 14: Jak ódpówiedz na pytanie 11.
Pytanie 15: W ódpówiedzi na pytanie 56 napisanó, iz scianki czółówe przepustów nalezy wykónac
z elementów prefabrykówanych, natómiast pózycje przedmiaru róbót dótyczące scianek czółówych ópisują
wykónanie ich jakó elementów wykónywanych „na mókró” na budówie. Prósimy ó wyjasnienie
rózbieznósci.
Odpowiedź 15: Nalezy wycenic zgódnie z przedmiarem stanówiącym zał. nr 1 dó niniejszegó dókumentu.
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Pytanie 16: Dótyczy przedmiaru róbót częsc drógówa. W tytule rózdziału 2,12 napisanó iz dótyczy ón
wykónaniu 10 szt. ósadników. Czy ilósci pódane w póz. 165 dó 176 dótyczą wykónania 1 ósadnika czy
10 ósadników? Jesli jednegó w jakiej pózycji nalezy uwzględnic wykónanie pózóstałych 9 szt. ósadników.
Odpowiedź 16: Nalezy wycenic zgódnie z przedmiarem stanówiącym zał. nr 1 i nr 2 dó niniejszegó
dókumentu.
Modyfikacja: Zamawiający módyfikuje tresc:
Rózdziału III SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 20.07.2020 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 20.07.2020 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 20.07.2020 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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