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                                                                                       Do wszystkich Wykonawców   

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  pn.” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite-

Polski „  nr postępowania OO.ZP.271.3.2022.TP 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ   

 

 Działając w oparciu o art.284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U z 2021 r. 1129 ze zm. ) Zamawiający udziela  odpowiedzi na pytania z dnia 

7.02.2022 r. 

  

Pytanie 1  

1. W związku z brakiem pozycji z kosztorysie: zdjęcie warstwy humusu z pobocza; 

Wykonawca prosi o informację czy koszt zdjęcia warstwy humusu z pobocza, by płynnie i 

zgodnie ze spadkami ułożyć warstwę ścieralną, leży po stronie Wykonawcy Robót? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający nie przewiduje zdjęcia warstwy humusu z poboczy. Należy wykonać 

oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni zgodnie z przedmiarami robót. 

 
Pytanie 2  

2. Czy Zamawiający przewiduje tolerancję grubości warstwy ścieralnej AC 11 S? 

Z praktycznego punktu widzenia, Wykonawca jest przekonany , że nie uda się układać nawierzchni o 

grubości równej 5 cm. 

 

Odpowiedź na pytanie 2 
Należy wykonać warstwę ścieralną nawierzchni zgodnie z załączonymi  w dokumentach postępowania 

przedmiarami robót  

 
Pytanie 3  

3. Zgodnie z zapiskami w SWZ - Częścią III - Termin Wykonania Zamówienia, 

Etap 1 należy wykonać w 4 miesiące, natomiast etap 2 w 21 miesiące licząc od podpisania umowy. 

Zakładając, że Wykonawca wykona całość zadania (Etap 1 + Etap 2) w 4 miesiące, czy Zamawiający 



będzie miał środki finansowe by zapłacić za cały zrealizowany kontrakt po 4 miesiącach od podpisania 

umowy? 

 

Odpowiedź na pytanie 3 
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy i zapłata wynagrodzenie nastąpi w dwóch 

transzach zgodnie z paragrafem 8 pkt 2 Projektowanych Postanowień Umowy – załącznik nr 7 do 

SWZ. Zamawiający nie przewiduje zapłaty za cały zrealizowany kontrakt po 4 miesiącach od 

podpisania umowy.   

 

Pytanie 4  

4. W związku ze zmianą zapisu w części II - opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 zwracamy się z 
prośbą o wyjaśnienie rozbieżności ponieważ sumaryczna długość dróg obliczona na podstawie 
dostępnych dokumentów wynosi 45,328 km, a w nowym brzmieniu punktu 1 zapisane zostało, że 
przewidywana długość do wykonania remontu nawierzchni wynosi 39,168 km. Jednocześnie 
zapisano, że zadanie obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej o grubości 
5 cm. W zamieszczonych przedmiarach zapisane zostały grubości 4 cm, 5 cm lub 6 cm dla warstwy 
ścieralnej w zależności od rozpatrywanej drogi. Prosimy o potwierdzenie, że należy skalkulować 
grubości zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami i przekrojami normalnymi 

 
Odpowiedź na pytanie 4 

Przedmiot zamówienia  został szczegółowo opisany w dokumentach postępowania tj. w  

opisie technicznym ,przedmiarach robót i przekrojach normalnych i to stanowi  podstawę  do 

skalkulowania oferty . 

W dniu 4.02.2022 r. zostały ogłoszone  nowe załączniki 11 i 12 do SWZ , z których 

jednoznacznie wynika , że zadanie obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 

bitumicznej o grubości po zagęszczeniu 5 cm .  
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