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 ZP.271.11.2011                                                        Krynica Morska, dn. 19.10.2011 r. 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Budowę dróg gminnych                   

w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz 

Rzeźbiarzy" 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji - 

Kierownika budowy i robót - w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, 

do: kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania 

wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w 

zakresie sieci sanitarnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 

jest wystarczające do spełnienia warunku określonego w SIWZ, rozdział V, pkt.l, ppkt. 

1.3b).Zwracamy uwagę, że w zakresie zamówienia nie przewiduje się robót z zakresu sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 

Odp: 

Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia zastosował nazewnictwo wg rozporządzenia w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast spełnienie warunków co do 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób biorących udział w wykonaniu 
zamówienia Zamawiający dokona po otwarciu ofert. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dokumentacji ujawnią się błędy skutkujące 

koniecznością wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu 

zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie 

odpowiada za błędy w dokumentacji, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania 

takich robót. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w 

dokumentacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania takich robót w ramach ustalonego 

wynagrodzenia, a Zamawiający - jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania 

zwiększonego/dodatkowego zakresu robót - zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te 

roboty oraz przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Odp: 

Zgodnie z art. 651 k.c.: 

„Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają 

się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 



prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora”. 

Po dostosowaniu się Wykonawcy do powyższego przepisu Zamawiający podejmie decyzję co do 

zgłoszonej kwestii. 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odp: 

Zamawiający zamieścił kompletny projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, na który 

uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej decyzją Starosty Nowodworskiego Nr ZRID – 

6/11 z dnia 04.10.2011 r. 

Patrz też odp. Nr 2. 

Pytanie nr 4  

Co należy wpisać w rubrykach: 

„Reklamacje będą załatwiane w terminie ........................... dni 
           sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji 

            - załatwienie wykonania reklamacji: ..................................................................................... " 

ponieważ w SIWZ ani w projekcie umowy nie ma postanowień dotyczących terminu załatwiania 

reklamacji, sposobu zgłaszania problemów ani załatwiania wykonania reklamacji. 

Odp:  

To Wykonawca ma złożyć w ofercie propozycję co do terminu oraz sposobu zgłaszania i załatwienia 

wykonania reklamacji, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z SIWZ Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 5 dni od daty przekazania Terenu Budowy, ale 
również Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Czy przekazanie 
placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy? 

Odp:    

Nie jest to jednznaczne, ale też nie wykluczone.                                                                                                                                                                                                                                                    

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonać sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej. 

 



 

Odp: 

Zamawiający potwierdza. Wykonawcą kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej będzie inny 
wykonawca. 

Pytanie nr 7 

W przedmiarze w poz. 1.5.4 „Ławy pod ścieki, betonowa z betonu B-15. Objętość betonu 0,08m3/mb 

ławy" - jest błędnie wyliczona ilość. Prosimy o korektę ilości w przedmiarze. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 8  

Wyjaśnienie treści SIWZ, rozdział V, pkt. 1.2. 
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, 
dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. A5, A6 i BI SIWZ, potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Prosimy o potwierdzenie, że w SIWZ nastąpiła pomyłka i wymagane dokumenty (zgodne z 
rozdziałem VI, pkt. G, ppkt.G.l)to: 
1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru. 
2/ Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile 
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
3/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania - załącznik nr 8 wraz z zobowiązaniem tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 
 
Odp: 

W rozdz. V pkt 1.2 nastąpiła pomyłka. Jest zapis jak w pytaniu, a winien być: „Zamawiający wymaga, 

w przypadku, gdy Wykonawca wykazując się spełnieniem warunku polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów 

wymienionych w rozdz. VI pkt. A6, A7 i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"    

Proszę złożyć oświadczenia: załącznik nr 7; załącznik nr 8 i dodatkowo poniższe, jako załącznik nr 12 

do SIWZ 

Załącznik nr 12 do SIWZ 

Oświadczenie 

o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 



zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) 

 

Ja /My, niżej podpisany/-i reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku (pieczęć 

podmiotu), jako upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednich dokumentach rejestracyjnych*, 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczamy, że 

w przypadku wyboru oferty Wykonawcy: ……………………………………………………... 

Nazwa Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………… 

ulica nr, kod, miejscowość 

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych                   

w Krynicy Morskiej: Górników, Krótkiej, Cichej, Aptekarzy, Drukarzy, Wysokiej, Nafciarzy oraz 

Rzeźbiarzy" 

  

zobowiązujemy się do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów: 

……………………………………………………………. …………………………………… 

wymienić rodzaj udostępnionych zasobów 

…………………………………………………………………………………………………. 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

1. niepotrzebne skreślić 
 

 

........................................... ........... ............................................................................ 

miejscowość i data podpis osoby/osób 

uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

(pieczęć podmiotu) 

 
Pytanie nr 9 
 
W przedmiarze w poz. 1.3.8 jest „Podbudowy z mieszanek mineralno   
bitumicznych BA 16-25, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy 



po zagęszczeniu 7 cm", natomiast w opisie technicznym jak i przekrojach 
konstrukcyjnych, nie ujęto takiej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

 
 Pytanie nr 10 

W przedmiarze w poz. 1.3.9 jest „Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa wiążąca BA 0-20 o grubości 4 cm", w opisie technicznym jak i przekrojach 
konstrukcyjnych pojawia się zapis - wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm. Prosimy o 
wyjaśnienie. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 11 

W przedmiarach i SST nie ujęto robót wodociągowych, które widoczne są w projekcie wykonawczym. 

Prosimy o potwierdzenie, że robót tych nie należy ujmować w wycenie przedmiotu zamówienia. 

Odp:   Wodociąg i kanalizacja sanitarna są zadaniem własnym PWiK  Krynica Morska i nie wchodzi w 

zakres zamówienia. 

 

Pytanie nr 12 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy branży telekomunikacyjnej nie zawiera robót zawartych w 

tabeli nr 3.1 (Wykonawcze zestawienie rozdzielczych kabli telekomunikacyjnych), nr 4 (Wykonawcze 

zestawienie abonenckich kabli telekomunikacyjnych) a także nie wszystkie roboty z tabeli nr 2.1 

(Wykonawcze zestawienie rur osłonowych). Czy roboty te zostały wyłączone z zakresu postępowania 

i nie należy ich uwzględniać w ofercie? 

Odp: Jest to zakres TP SA  

Pytanie nr 13 

„Czy zamawiający uzyskał lub przewiduje uzyskać zgodę WKZ na prowadzenie prac budowlanych w 

obrębie terenu objętego ochroną ścisłą „układ ruralistyczny Krynicy Morskiej"? 

Odp: Na etapie uzyskiwania Decyzji ZRID projekt i decyzja była uzgadniana z WKZ. 

Pytanie nr 14 

Ze względu na wymagania RDOŚ względem wycinki przy drogach publicznych 

{hltp://gdansk.rdos.gov.pl/itnages/Dokumenty/aktualnosci/ochrona_ zadrzewien.pdf) "Czy 

zamawiający uzyskał lub planuje uzyskać opinię RDOŚ dla decyzji (ZRIP) zezwalającej na wycinkę 

drzew w pasie drogi publicznej?" 

Odp: Na etapie uzyskiwania Decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej 

RDOŚ wydał swoją opinię jak również na etapie uzyskiwania Decyzji ZRID w której zapisano drzewa 

do wycinki. 



Pytanie nr 15 

W kosztorysie ofertowym w poz, 1.3.6 jest podana podbudowa kruszywa łamanego gr. 15 cm na 

powierzchni 6483, 80 m2. Natomiast według projektu w konstrukcji opaski jest podbudowa kruszywa 

łamanego o gr. 20 cm, Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji, 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 16 

W kosztorysie ofertowym w poz. 1,3,9 jest warstwa wiążąca gr. 4 cm. Natomiast według projektu w 

konstrukcji opaski ma być warstwa wiążąca gr. 6 cm, Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

 

Pytanie nr 17  

Czy Zamawiający potwierdza, iż jezdnia ma być wykonana z kostki brukowej typu „ starobruk" kolor 

szary, a zjazdy z kostki „starobruk"' kolor czerwony? 

Odp: Tak 

Pytanie nr 18 

Zgodnie z projektem zjazdy mają być wykonane z kostki brukowej na podsypce cementowo- 

piaskowej gr. 5 cm, natomiast w kosztorysie w poz. nr 1.7.4 jest podana grubość podsypki 3 cm. 

Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 19 

W jakim miejscu należy wykonać ścieki z elementów betonowych wymienionych w pozycji nr, 1.5,5 

kosztorysu ofertowego, Prosimy o podanie wymiarów, przekazanie SST oraz przekazanie rysunku 

ścieków betonowych. 

Odp:  Pomyłka w przedmiarze.  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 20 

Czy w zakres zadania wchodzi zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci? Jeśli tak to prosimy o 

podanie parametrów, ponieważ brak informacji na ten temat w projekcie drogowym. 

Odp:  W projekcie  jak i w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym podano typ ławek typ WIEDEŃ  

i koszy na śmieci typ MODEM. 

Pytanie nr 21 



Dotyczy odwodnienia: Zgodnie z przedmiarem poz, nr 2.1.15 rur PVC o średnicy 200 jest 42,5 mb. 

Zgodnie z dokumentacją do wykonania jest o 450 mb więcej, Prosimy o podanie poprawnej ilości rur 

PVC fi 200 jaką należy wykonać na tym zadaniu. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie NR 22 

Prosimy o przekazanie rysunku dotyczącego wykonania ogrodzenia z siatki w ramach z 

kształtowników wraz z podaniem wymiarów. 

Odp:   Ogrodzenie wykonać zgodnie z KPED 

Pytanie nr 23 

Czy roboty ziemne uwzględniają 'wykonanie wykopów przy murach oporowych? 

Odp: Tak 

Pytanie nr 24 

Zwracamy uwagę, że zaprojektowana konstrukcja ciągu rowerowego składa się z: podbudowy z 

kruszywa łamanego gr. 20cm, warstw bitumicznych: wiążącej i ścieralnej, a ciąg pieszo-jezdny składa 

się z: podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm, podsypki cementowo-piaskowej i kostki betonowej, 

starobruk 8cm. 

Połączenie w przekroju poprzecznym różnych materiałów użytych do wykonania warstw 

konstrukcyjnych spowoduje dużą różnicę w pracy konstrukcji. Różnica ta będzie najbardziej widoczna 

w okresach spadku temperatur. Może być to przyczyną niejednorodnego zachowania się nawierzchni 

(różne skurcze termiczne dla różnych materiałów), a w konsekwencji może spowodować pojawienie 

się spękań na warstwie bitumicznej. 

Sugerujemy rozdzielenie warstw różnych konstrukcji opornikiem na ławie betonowej. Prosimy o 

zajęcie stanowiska przez projektanta i ewentualne zmiany w przedmiarach. 

Odp: Należy wykonać zgodnie z projektem 

Pytanie nr 25 

Prosimy o podanie jednostki w poz. nr 1.2.3 kosztorysu ofertowego. 

Odp:  m3   Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 26 

Prosimy o podanie ilości w poz. nr 5.2.18 kosztorysu ofertowego. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 27 



W przedmiarach brak jest działu: kanalizacja sanitarna i wodociąg. Prosimy potwierdzić czy kan. 

sanitarna i wodociąg wchodzą w zakres zamówienia, jeśli tak to prosimy o udostępnienie 

przedmiarów. 

Odp:  Wodociąg i kanalizacja sanitarna są zadaniem własnym PWiK  Krynica Morska. I nie wchodzi w 

zakres zamówienia. 

Pytanie nr 28 

Prosimy o poprawne podanie ilości robót ziemnych przy robotach odwodnieniowych, pozycja 2.2.1, 

jeśli przyjęto, że roboty ziemne ręczne wynoszą 20% wszystkich robót, to w pozycji 2.1.1. powinna 

być wartość robót mechanicznych 1.228,24 m3. 

Odp:   Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 29 

W poz. 2.1.35 podano ilość ze znakiem „minus”. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odp:  Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 

 


