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WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

udziela  wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum. Budowa 

odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni”.  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny 

chodników, zjazdów, parkingów, jezdni oraz progów zwalniających? 

 

Odpowiedź: 

Chodniki i zjazdy- kostka typu holland. 

Parkingi, jezdnia, progi zwalniające- kostka typu behaton.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

informacją zawartą w SIWZ? 

 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o informację czyją własnością jest materiał  z rozbiórki? 

 

Odpowiedź: 

Materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy poza destruktem bitumicznym.  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił do organu Zarządzającego Ruchem o 

przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu? Ponieważ załączona organizacja 

zgodnie z informacją zawartą w piśmie winna być wprowadzona  do dnia 30.05.2018 r. 

Po tym terminie nastąpiła utrata jej ważności.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wystąpił.  

  



 

Pytanie 5: 

Prosimy o wyjaśnienie § 10 ust. 4 dot. stwierdzający konieczność wykonania i 

zatwierdzenia przez Wykonawcę stałej organizacji ruchu, która została już opracowana, 

zatwierdzona i załączona przez Zamawiającego do niniejszego przetargu. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownego wykreślenia w załączonym wzorze umowy.  

 

Pytanie 6: 

Czy na czas prowadzenia robót Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie ruchu całego 

odcinka drogi gminnej Osiedle Centrum? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Roboty należy wykonać dwuetapowo. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju badań Zamawiający będzie wymagał w myśl  

§ 10 ust 7 Umowy? Stwierdzenie, iż „Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą umową” jest zbyt ogólnikowe i nie pozwala na rzetelne i 

poprawne ich uwzględnienie podczas wyceny.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał wykonania wyłącznie badań niezbędnych do potwierdzenia, że 

przedmiot umowy został wykonany należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną, określonych w 

SST.  

 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu frezowania oraz ułożeniu warstw 

bitumicznych (dot. Osiedla Centrum) grubość warstw konstrukcyjnych będzie zgodna z 

wytycznymi zawartymi w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej 

grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla 

klasy KR3? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę 

błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z 

tytułu Rękojmi. 

 

   

Odpowiedź: 

Niespełnienie warunku mrozoodporności w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw 

podbudowy dla klasy KR3 nie zwalnia Wykonawcy od wykonania należycie nakładki (jednej 

lub kilku warstw bitumicznych) o grubości wynikającej z koniecznego wzmocnienia 

konstrukcji, zgodnie z SST oraz zastosowania materiałów odpowiedniej jakości.  


