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Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 

1146 i 1232) Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące 

realizacji zadania pn. „ Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352, 366/29, 

366/27, 366/61, 366/83 w Słomczynie ”: 

Pytanie 1 

Nie. Zamawiający za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie 
dwóch robót polegających na budowie nowej drogi „od podstaw”. 

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli 
wykonawca przedstawi dwie roboty o wartości 1 000 000,00 każda polegające na rozbudowie 
lub odbudowie drogi? 

 
Pytanie 2 

Zamawiający nie wskazuje maksymalnego punktowanego okresu gwarancji. 
Jak jest maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji? 

 
Pytanie nr 3 
Czy na podbudowy zasadnicze można stosować kruszywo wapienne? 
Nie. Na podbudowy zasadnicze zgodnie ze SST D-04.04.02 pkt 2.2 Rodzaje materiałów  
należy zastosować kruszywa łamane kwarcytowe lub dolomitowe. 
 
Pytanie nr 4 
Czy podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa można 
wykonać na miejscu? 
Nie. Dokumentacja przewiduje zastosowanie stabilizacji 2,5 MPa jako gotowego 
materiału wyprodukowanego w węźle betoniarskim

 

 na podstawie recepty laboratoryjnej 
(opis i rysunki dokumentacji technicznej). 

Pytanie nr 5 
Czy pobocza można wykonać z kruszywa wapiennego łamanego? 
Tak. Dokumentacja przewiduje zastosowanie kruszywa naturalnego a kruszywo 
wapienne łamane należy do kruszyw naturalnych pochodzenia skalnego. 
 
Pytanie nr 6 
Geowłókninę o jakich parametrach należy zastosować? 
Ad. 6 
Należy zastosować geowłókninę o parametrach zgodnych z SST(wytrzymałość na 
rozciąganie wzdłuż pasma 8 kN*m-1) oraz duża odkształcalność -wydłużenie względne 



przy obciążeniu maksymalnym (zerwaniu) – 40%.  Może to być np. geowłóknina np. 
GEOFILTEX 63/25. Poniżej  tabela 1 właściwości fizyko-mechanicznych geowłóknin 
typu GEOFILTEX 63.  
 
Tab. 1. Właściwości fizyko-mechaniczne geowłóknin GEOFILTEX 63 
 
 
 
 
  



Pytanie nr 7 
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia. Pkt 16 SIWZ informuję, że 
załączone kosztorysy ofertowe i przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie mogą 
służyć jako podstawa wyceny robót, co wskazuje na wynagrodzenie ryczałtowe, §3 umowy 
mówi o maksymalnym wynagrodzeniu zgodnie z kosztorysem, natomiast §5 pkt 4-8 umowy 
wskazują jasno na wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu powykonawczego. 
Rozliczenie kosztorysowe w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 
o ilości wynikające z  księgi obmiarów i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie 
ofertowym. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o informację, czy zakres postępowania przetargowego, zgodnie z dokumentacją 
projektową obejmuję również wykonanie etapu 2 (ciąg pieszo-rowerowy) według 
załączonego przedmiaru robót dla etapu 2, czy jedynie etap 1, zgodnie z kosztorysem 
ofertowym oraz punktem I ppkt 1.1 SIWZ? Prosimy również o podanie informacji, co stanowi 
podstawę wyceny.  
Postępowanie przetargowe obejmuję jedynie etap 1

 

. Podstawę wyceny stanowią 
zamieszczone kosztorysy ofertowe i przedmiary dotyczące etapu 1. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów. 
Wszystkie dokumenty są równoważne.  
Pytanie nr 11 
Załączony do dokumentacji przetargowej Rys nr DB.02.01 „Projekt zagospodarowania 
terenu” (załącznik nr 9- dokumentacja- Projekt arch -budowlany Część rysunkowa) jest 
uszkodzony. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o prawidłowo działający plik rysunku. 
Został umieszczony pod adresem: http://przetargi.gminagrojec.pl/2016/WI-2016-05/ 
 
Pytanie nr 12 
W dokumentach przetargowych i w nazwie zadania Zamawiający wskazuje, że projektowana 
droga znajdować się będzie na działkach o nr ewid.: 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83, 
natomiast zgodnie z  załączonym szkicem orientacyjnym oraz mapami terenu dostępnymi na 
portalu: http://www.geoportal.gov.pl/, są to działki o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/46. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu 
wszystkich działek przewidzianych pod teren inwestycji? 
Portal: http://www.geoportal.gov.pl/ nie jest na bieżąco aktualizowany na podstawie 
zmian wprowadzanych w ewidencji gruntów. Projektowana droga znajdować się będzie 
na działkach wymienionych w nazwie zadania, których Zamawiający jest właścicielem.  
 
Pytanie nr 13 
Czy zgodnie §8 pkt 20 Umowy, w przypadku konieczności czasowego zajęcia części pasa 
drogowego starego śladu DK 50, przy budowie włączenie projektowanej drogi będzie 
naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego? 
Przy budowie dróg gminnych Wykonawca jest zwolniony z uiszczania opłaty za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych.  
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Pytanie nr 14 
Prosimy o podanie minimalnego okresu gwarancji na oznakowanie pionowe i oznakowanie 
poziome. 
Okres gwarancji jest jeden dla całości inwestycji i wynosić minimum 36 miesięcy. 
 
Pytanie nr 15 
Uzyskanie i aktualizacja jakich dokumentów (opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, 
decyzje, projekty), o których mowa w §8 pkt 16-17 umowy należy do obowiązków 
Wykonawcy. Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie, ponieważ powyższy zapis jest zbyt 
ogólny.  
Wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wybudowanego odcinka drogi.  
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w 
punkcie 8 Opisu technicznego. 
Został umieszczony pod adresem: http://przetargi.gminagrojec.pl/2016/WI-2016-05/ 
 
Pytanie nr 17 
Pkt. 9 opisu technicznego PAB oraz pkt 14 opisu technicznego do PZT mówią o konieczności 
nasadzenia 67 szt. drzew niskopiennych, gdzie zgodnie z opisem ich lokalizację 
przedstawiono na PZT Rys. Nr DB.02.01, który jest uszkodzony i nie ma możliwości jego 
uruchomienia. Jednak w załączonym kosztorysie i przedmiarze nie ma pozycji, która zawiera 
w/w roboty. Prosimy o informację czy powyższe roboty są przewidziane do wykonania w 
ramach postępowania przetargowego oraz o określenie jakie mają być to drzewa.  
Nasadzenie drzew nie jest

 

 przewidziane do wykonania w ramach niniejszego 
postepowania przetargowego.  

 


