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 ZP.271.10.2011r.                                                                  Krynica Morska, dn. 11.10.2011 r. 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Budowę drogi 
gminnej ulicy Słoneczna I Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 501 do 
ulicy Bursztynowej w Krynicy Morskiej" 

 

W  załączeniu wraz z odpowiedziami zostaje przesłany zmieniony Przedmiar 
Robót i Kosztorys Ofertowy.  

Pytanie nr 1 

1. KOLIZJA - KABEL DO BUDYNKU PIASKOWA 2 (ZAŁOŻENIE RUR 
OSŁONOWYCH) 
Proszę o podanie właściwej długości AROT PS 75 (w opisie technicznym widnieje długość 
13 m natomiast w przedmiarze oraz mapie sytuacyjnej 10m ) 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla YAKY 
4x35mrn2 na odcinkach „A"- „B" oraz „C"-„D" — 25m 
 
Odp: 
1. W opisie technicznym winno być długość rur PS 75 równa 10 m tak jak jest w przedmiarze 
i na mapie. Koszt przełożenia kabla YAKY 4x35 mm2 2. W opisie podano omyłkowo typ 
kabla YAKXS 4x70; należy przełożyć istniejący kabel YAKY 4x 70 mm2 
od punktu „J" do „I" (trasa pokazana na mapie ; L=100 m) Zmieniono Przedmiar Robót i 
Kosztorys Ofertowy. 
 
 
Pytanie nr 2  
 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt demontażu YAKY 4x70mm2 od 
T-5192 do złącza kablowego nr 214 --- 100m 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić kosztów związanych z układaniem 
kabla YAKXS 4x70mm2 w nowo wybudowanym odcinku od stacji T-5192 do mufy 
kablowej ZMRZ 2 uwzględniając osłonę PS 160 - 13m 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt demontażu YAKY 4x35mm2 od 
T-5192 do szafki oświetleniowej nr 1 ~100m 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla YAKY 
4x35mm2 oznaczoną na schemacie „K" —- 100m 
 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 



Pytanie nr 3   
 
3 KOLIZJA - KABEL SN-15 kV NR 3600 OD T-5192 (PRZEŁOŻENIE KABLA) 
Proszę o podanie pozycji w których należy uwzględnić koszt przełożenia kabla HAKnFtA 
3x70mm2 na odcinkach „E"- „F" oraz „G"-„H" proszę również o podanie pozycji osłony 
AROT PS 160 — 36m 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 4  
 

Wg projektu warstwa odsączająca w jezdni oraz na zjazdach i parkingach ma być ułożona na 
warstwie geotkaniny separacyjnej. SST nie podaje wymagań dla tej geotkaniny. W 
przedmiarze robót nie Uwzględniono jej ułożenia. Zwracamy się o uzupełnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 5 
 
Wg projektu nawierzchnia bitumiczna to warstwa ścieralna SMA 0/8 oraz podbudowa BA 
0/16. Natomiast przedmiar robót mówi o warstwie ścieralnej z BA r warstwie wiążącej z 
Zwracamy się o wyjaśnienie. 
 
Odp: 
 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 6 

Rysunek 3.4 - szczegół połączenia z drogą wojewódzką, mówi o frezowaniu istniejącej 
nawierzchni, oraz ułożeniu siatki z włókna szklanego 100x100 KN/m. Roboty te nie są ujęte 
w przedmiarze robót Zwracamy się o uzupełnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 7 

Projekt w pkt 4.18. mówi o przestawieniu istniejących ogrodzeń. Z przedmiaru wynika, że 
należy rozebrać ogrodzenia z cegły z furtką i przęsłami prętów metalowych w ilości 91,0 mb 
(pkt.1.1.11) oraz 58,0 mb (pkt.1.1.12) ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika. Pozycje 
1.10.1 - 1.10.3 przedmiaru robót mówią o ustawieniu ogrodzenia o długości 110,0 mb. 
Długości rozbieranego i ustawianego ogrodzenia nie bilansują się. Ponadto poz. 1.10.2 mówi 
o ogrodzeniu z kutych przęseł, na które brak jest jakichkolwiek danych, SST i rysunku. 
Zwracamy się o wyjaśnienie nieścisłości oraz uzupełnienie dokumentacji. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

 



Pytanie nr 8 

W pkt. 4.11 projektu jest mowa o wykonaniu schodów betonowych w ulicy Piaskowej w km 
0+093,424. Zwracamy się o potwierdzenie, że roboty te są ujęte w przedmiarze robót. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 9 

Pkt. 4.2 projektu mówi, że na chodniku ma być ułożona kostka brukowa betonowa / płytki 
betonowe z fakturą żwirek płukany Zwracamy się o wyjaśnienie, które prefabrykaty należy 
ująć przy wycenie chodników 
 
Odp: 
 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 49. 
 
Pytanie nr 10  
 
Wg przedmiaru robót oznakowanie poziome jezdni należy wykonać farbą 
chlorokauczukową. Projekt oznakowania docelowego mówi o oznakowaniu 
grubowarstwowym. Zwracamy się o uzupełnienie. 
 
Odp: 
 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
 
Pytanie nr 11 

I 
Zestawienie powierzchni wg projektu przedstawia się następująco jezdnia - 4.96?,23 m2 , 
zjazdy i parkingi - 1,692,53 m2, chodniki - 1.990,39 m2. Przedmiar robót mówi o wykonaniu 
jezdni na powierzchni 4.910,80 m2, zjazdów i parkingów na powierzchni 1.578,10 m2 oraz 
chodników na powierzchni 1.840,15 m2. Zwracamy się o wyjaśnienie 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 12 

Przedmiar robót w pkt 1.3.2 mówi o wykonaniu warstwy odsączającej grubości 15 cm. Wg 
projektu jest to warstwa grubości 10 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 13 

Przedmiar robót w pkt. 1.3.3, 1.7.3 mówi o wykonaniu podbudowy, stabilizacja cementem 
Rm=l,5 MPa grubości 10 cm. Wg projektu jest to stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 
grubości 15 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie. 



Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 14 

W elemencie 1.6 przedmiaru robót dotyczącym wykonania chodnika ujęto warstwę 
odsączającą grubości 10 cm, W opisie projektu oraz na przekrojach konstrukcyjnych 
dotyczących chodnika, nie przewidziano takiej warstwy. Zwracamy się o wyjaśnienie. 

Odp: 

Należy przyjąć jak w Przedmiarze robót i Kosztorysie Ofertowym. 
 

Pytanie nr 15 

Wg przekrojów konstrukcyjnych rys. 3.2 konstrukcja K6 dotycząca muru oporowego składa 
się między innymi z chudego betonu C 7,5/10 grubości 15 cm, W przedmiarze robót w pkt. 
1.8.1 jest mowa o chudym betonie Rm=2,5 MPa grubości 10 cm. Zwracamy się o 
wyjaśnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 

Pytanie nr 16 

W pkt. 1.8.6 przedmiaru robót jest mowa o wbiciu ścianek szczelnych głębokości do 4 m. W 
projekcie branży drogowej oraz SST nie podano ich dokładnej głębokości. Zwracamy się o 
przesłanie SST dotyczących ścianek szczelnych i podanie głębokości ich wbicia. 

Odp: 

W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym przyjęto średnią wysokość ścianek szczelnych 
na całym odcinku przy zakotwieniu w gruncie 2,00 m po wykonaniu wykopu. SST w 
załączeniu. 
 

Pytanie nr 17 

Dokumentacja projektowa nie zawiera SST na wykonanie podbudowy - stabilizacja 
cementem Rm-l,5 i2,5 MPa. Zwracamy się o uzupełnienie. 

Odp: 

SST w załączeniu. 
 

Pytanie nr 18 

W pozycji 2.6.8 przedmiaru robót Przyłącze energetyczne nie podano ilości robót. Zwracamy 
się o uzupełnienie. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 



Pytanie nr 19 

Po zapoznaniu się z przedmiarami robót stwierdzamy, że została pominięta pozycja 5.5.16 
(branża telekomunikacyjna). Zwracamy się o uzupełnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 20  

W pozycji 2.3.10 i 2.7.15 kosztorysu ofertowego - obsypka rurociągu - podane ilości są ze 
znakiem minus. Zwracamy się o wyjaśnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 21 

W pozycji 2.5.4, 2.6.4 i 2.7.4 kosztorysu ofertowego - zasypanie wykopów - podane ilości są 
ze znakiem minus. Zwracamy się o wyjaśnienie. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. Podane są ilości ze znakiem minus. 

Pytanie nr 22 

Pozycja 1.2.1 kosztorysu ofertowego mówi o wykonaniu robót ziemnych z wywozem urobku 
na odległość 1 km. Zwracamy się o potwierdzenie, że odległość wywozu urobku wynosi l 
km 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. Wykonawca we własnym zakresie 
zagospodaruje grunt uzyskany z wykopów. 
 
Pytanie nr 23 

SIWZ w pkt. V ppkt, 6.6oraz w pkt. Xl ppkt.13.6 Zamawiający pisze, że odrzuci ofertę 
jeżeli zawiera błędy w obliczaniu ceny. Natomiast w pkt. XI ppkt. 8 napisano, że 
Zamawiający między innymi w ofe-cie poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 
omyłki rachunkowe itp. Zwracamy się o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod 
określeniem „Błędy w obliczaniu ceny" oraz o ujednolicenie zapisów. 

Odp: 

Istotą uznania omyłki za oczywistą jest możliwość stwierdzenia jej bez specjalistycznej 
wiedzy oraz jej bezsporność. Oczywistość omyłki pisarskiej wynika z natury samej omyłki 
albo z porównania zaistniałego błędu z innymi okolicznościami sprawy. Proszę 
przeanalizować wykładnię art. 87 ust. 2 pkt 1 upzp. 
Natomiast art. 89 ust. 1 pkt 6 mówi o omyłkach rachunkowych w obliczeniu ceny, których 
nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. Również odsyłam 
do wykładni tego przepisu. 

 

 



Pytanie nr 24  

W formularzu ofertowym wykonawcy w pkt. 4 widnieje zapis „Reklamacje będą załatwiane 
w terminie]..... dni". Zwracamy się o wyjaśnienie, czy Wykonawca sam ma ustalić ten 
termin. Brak jest takich informacji w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odp: 

Tak, Wykonawca ma przedstawić propozycję. 

Pytanie nr 25 

W SIWZ Zamawiający pisze, że Wykonawca ma dysponować odpowiednim potencjałem 
technicznym, jednak nie określił jakim. Zwracamy się uściślenie tego zapisu. 

Odp: 

Pkt 1.3 jest tytułem, poniżej którego widnieją wymagania do jego spełnienia. Jeśli nie ma 
wymagań co do potencjału technicznego więc nie ma obowiązku jego wykazywania.  

Pytanie nr 26 

Prawo zamówień publicznych w artykule 14 stanowi, że „do czynności podejmowanych 
przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy ustawy z| dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z póżn. 
zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej", czego potwierdzenie można znaleźć 
również w art. 139 ust. 1 Pzp, który stanowi, iż „do umów w sprawach zamówień 
publicznych (...) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej". Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 1990 roku 
wprowadziła zasadę swobody umów, wyrażony m. in. w art 3531 Kc, Zasada ta nie oznacza, 
że strona silniejsza narzuca swoją wolę stronie słabszej. Takie działalnie byłoby ewidentnym 
pogwałceniem zasad współżycia społecznego, a - jak stanowi art. 3531 K.c. - strony 
układając stosunek prawny według własnego uznania muszą pamiętać, że treść i cel umowy 
nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, a także zasadom 
współżycia społecznego. Jak wynika z powyższego, zastrzeganie w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego postanowień wyłącznie na niekorzyść jednej ze stron (wykonawcy) 
oraz zastrzeganie postanowień wyłącznie na korzyść drugiej strony (zamawiającego) nie 
znajduje oparcia ani uzasadnienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że brak zapisu 
nakładającego na Zamawiającego obowiązek zapłacenia Wykonawcy kary umownej za 
odstąpienie od umowy narusza zasady współżycia społecznego, a tym samym stanowi 
naruszenie art. 3531 K,c. Zdaniem Wykonawcy wskazana różnica w podejściu do jednego i 
tego samego zdarzenia (odstąpienia od umowy), podyktowana tylko stroną umowy, która 
przyczynia się do zdarzenia, nie ma uzasadnienia - nie ma bowiem powodu, aby interes 
zamawiającego uważać za ważniejszy, aniżeli interes wykonawcy, a zatem by 
odpowiedzialność finansowa za odstąpienie od umowy dotyczyła tylko wykonawcy. 
Podkreślić należy, iż w świetle art. 5 K.c. „nie można czynić ze swego prawa użytku, który 
by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego". Jeżeli tak jest, to - zgodnie z art. 5 Kc. - opisane działanie 
Zamawiającego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Zasadę tą 
potwierdza art. 58 § 2 K.C., który stanowi, iż „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z 
zasadami współżycia społecznego." Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wprowadzenie 



do umowy zapisu nakładającego na Zamawiającego obowiązek zapłacenia Wykonawcy kary 
umownej za odstąpienie od umowy 

Odp: 

Zamawiający podziela opinię, jednakże trudno przewidzieć, jakie inne wymagania mają 
pozostali Wykonawcy. Dlatego wzór umowy jest identyczny dla wszystkich Wykonawców, 
bez zmian. 

Pytanie nr 27 

W projekcie budowlanym jak i zestawieniu materiałowym występuje rozdzielnica 
oświetleniowa SO rys. E-02). Natomiast w dołączonym przedmiarze robót pozycja montażu 
SO nie istnieje.  
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

 
Pytanie nr 28 
 
W projekcie Budowlanym na schemacie zasilana SA wykazywane oprawy 150 W, natomiast 
w opisie technicznym oraz zestawieniu materiałowym jak i zestawieniu materiałowym 
wystepują oprawy typu ANDROMEDA 70W. 
 
Odp: 
Na schemacie zasilania winna być określona oprawa ANDROMEDA 70W, tak jest to w 
przedmiarze robót, w zestawieniu materiałowym i opisie technicznym. 
PYTANIE 51: Proszę op podanie pozycji w których należy uwzględnić koszty związane z 
układaniem kabla YAKXS 
 
 
Pytanie nr 29  
 
Dotyczy: pozycja nr 2.7.20 przedmiaru 
W przedmiarze podano, że należy wykonać jedną studzienkę inspekcyjną DN'600 z PE, Na 
rysunku nr 11 „Profil rurociągu rozprowadzającego" widać dwie takie studzienki. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 30  

Dotyczy: pozycja 2.7.11 przedmiaru 
W projekcie i SST brak jest informacji na temat technologii i materiału, z jakiego należy 
wykonać ramy i skrzynie otworów służących do czyszczenia komór drenażowych. Prosimy o 
wyjaśnienie. 



Odp: 

Skrzynię wraz z ramą i pokrywą można np. wykonać jako studnię z kręgu fi 50 przykrytą 
włazem żeliwnym jako pokrywą otworu służącego do czyszczenia) - patrz rysunek nr 10. 
Pytanie nr 31 

Dotyczy: pozycja 2.3.10,2.5.4,2.6.4 oraz 2.7.15 przedmiaru 
Z czego wynikają ujemne wartości obsypania rurociągu kruszywem dowiezionym? 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

 
Pytanie nr 32 
 
Dotyczy: pozycja 2.6.8 przedmiaru 
Nie podano ani ilości, ani jednostki obmiarowej. Prosimy o wyjaśnienie 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 33 
 
Prosimy o wyjaśnienie niespójności w pkt. XIII ust. 4 SIWZ. Zamawiający umieścił w tym 
postanowieniu tabelę obrazującą kryteria oceny ofert i ich wagę. W tabeli zawarto dwa 
kryteria - cenę ofertową i okres gwarancji, jednak obu kryteriom przyznano taka samą wagę 
100 %. Powyższe nic jest zgodne z punktacją, jaką przewidział Zamawiający dla 
poszczególnych kryteriów (odpowiednio 85 i 15 punktów). Prosimy o wyjaśnienie ww, 
rozbieżności i wskazanie czy Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu dwa 
kryteria oceny o fen, czy jedno, a jeśli dwa prosimy o prawidłowe określenie wagi każdego z 
nich. 

Odp: 

Waga każdego kryterium jest określona prawidłowo – dla każdego odrębnie 100%. Łączna 
suma uzyskanych punktów w 2 kryteriach nie musi wynosić 100 pkt. Najkorzystniejszą 
ofertą będzie ich suma.  

Pytanie nr 34  

Prosimy o sprecyzowanie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy plac budowy (§ 3 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy)? 

Odp: 

Odpowiedź jest zawarta w pkt. XIV ust. 7 SIWZ. 

Pytanie nr 35 

Prosimy o wprowadzenie do pkt. XVI ust, 2.3.2 SIWZ postanowienia umożliwiającego 
zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 
VAT. Roboty realizowane będą również w 2012 r., a zatem istnieje możliwość zmiany stawki 
VAT w trakcie wykonywania kontraktu. 



 
Odp: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie nr 36 
 
W przedmiarze w poz.1.3.2 jest „Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości 
drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu "15"cm", 
natomiast w opisie jak i w przekrojach jest wykonanie warstwy odsączającej o grubości 
10cm. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

 
Pytanie nr 37 
 
W przedmiarze w poz.1.3.3 i 1.3.7 jest „Podbudowy, stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10"cm", natomiast w opisie jak i w przekrojach jest 
wykonanie podbudowy o grubości 15cm Rm=2,5 MPa. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 38 
 
W przedmiarze w poz.1.11.5 jest „Ławki parkowe, z elementów żeliwnych, obudowa 
drewniana siedzeniowa np. Wiedeń przy kodzie 0102 lub podobne - szt. 8", natomiast w 
opisie jest podane 14 szt. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 39 
 
W przedmiarze w poz.1.11.6 jest „Kosze na śmieci parkowe, stalowe np. Modem przy kodzie 
producenta 0210 — szt. 8", natomiast w opisie jest podane 14 szt. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 40 
 
W przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brakuje pozycji „Wykonanie geotkaniny 
separacyjnej (jezdnia jak i zjazdy, parkingi). Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: SST w załączeniu. 
 
 
 



Pytanie nr 41 
 
W przedmiarze jak i Specyfikacji Technicznej brakuje pozycji „Oczyszczanie i Skropienie 
warstw konstrukcyjnych". Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: SST w załączeniu. 
 
Pytanie  nr 42 
 
Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający uzyskał lub planuje uzyskać opinię RDOŚ dla 
decyzji (ZRID) zezwalającej na wycinkę drzew w pasie drogi publicznej? 
 
Odp: 
Zamawiający uzyskał decyzję RDOŚ na wycinkę drzew. 
 
Pytanie nr 43 
 
W związku z faktem, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy to czy Zamawiający 
potwierdza iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy? 
 
Odp: Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. 
 
Pytanie nr 44 
 
Czy w Związku z ryczałtowym charakterem rozliczania wynagrodzenia Wykonawca może 
samodzielnie wprowadzić zmiany do załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego 
stanowiącego zał, Nr 4 do siwz? 
 
Odp: Nie. Zamawiający w wycenie oferty ma ująć wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 45 

 
Kosztorys ofertowy poz, 1,3,3 i 1.7.3 Jest podbudowa stabilizowana cementem 1,5 MPa o gr. 
10 cm, zgodnie z projektem ma być podbudowa stabilizowana cementem 2,5 MPa o gr. 15 
cm. Prosimy o podanie poprawnej warstwy konstrukcyjnej, 
 
Odp: 

Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 

Pytanie nr 46 
 
Brak z kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej ułożenia geotkaniny. Prosimy o podanie 
parametrów oraz ilości oraz przekazanie SST dotyczącej tej warstwy konstrukcyjnej. 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu. 
 
 



 
Pytanie nr 47 
 
W projekcie podana jest ilość dla zjazdów i parkingów 634+1058,53 m2, czyli łącznie 
1692,53 m2, a w przedmiarze podana jest ilość 1573,10 m2, Prosimy o podanie poprawnej 
ilości. 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 48 
 
W projekcie podana jest powierzchnia chodnika 1990,39 m2, w przedmiarze jest 1840,15, 
natomiast wg naszych obliczeń chodnika wraz z opaską jest 2250 m2. Prosimy o podanie 
poprawnej ilości, 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 49 
 
Czy Zamawiający potwierdza iż do wykonania zjazdów, parkingów i chodnika należy użyć 
kostki fazowanej czerwonej? 
 
Odp: 
Zamawiający informuje: 
Do wykonania zjazdów i parkingów należy użyć brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm 
o kształcie "dwuteownik" koloru czerwonego, fazowanej. 
Chodnik jest zbudowany: od strony krawężnika pas szerokości 20 cm z brukowej kostki 
betonowej 
grubości 6 cm o kształcie prostokątów, koloru czerwonego, fazowanej w ilości 0,1 m2/m2 
chodnika 
płytek betonowych grub. 6 cm z fakturą żwirek płukany wymiar płytek 30x30 cm w ilości 
0,90 m2/m2 chodnika. Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu. 
 
Pytanie nr 50 
 
W konstrukcji chodnika podana jest kostka bet. (fazowana czerwona) / Płytki betonowe z 
fakturą żwirek płukany. Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej wykonania płytek, Prosimy o 
podanie wymiarów, ilości oraz o przekazanie SST. 
 
Odp: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 49. 
 
Pytanie nr 51 
 
Brak w kosztorysie ofertowym siatki z włókna szklanego na połączeniu jezdni projektowanej 
z jezdnią istniejącą, Prosimy o podanie parametrów, ilości oraz o przekazanie SST. 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu. 



 
 
Pytanie nr 52 
 
Czy na odcinku „ Odnoga ul, Słonecznej" należy wykonać w km 0+040 wyspę, jeśli tak to o 
jakiej konstrukcji. 
 
Odp: 
Tak. Jest to wyspa okalająca drzewo o nawierzchni gruntowej, humusowana i obsiana trawą. 
 
Pytanie nr 53 
 
Czy w poz, 1.5.2 Kosztorysu ofertowego ujęte jest wykonanie krawężników wtopionych? 
Według naszych obliczeń wszystkich krawężników powinno być 1953 mb, a nie jak podaje 
przedmiar 1476 mb. 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 54 
 
Brak w przedmiarze wykonania szafki oświetleniowej. Prosimy o przekazanie poprawnych 
przedmiarów. 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 55 
 
Czy Zamawiający dopuści zamianę zaprojektowanego systemu rozsącząjącego w postaci 
komór drenażowych na równoważne, powszechnie stosowane, typowe rozwiązanie oparte na 
skrzynkach rozsączających. 
 
Odp:  
Tak, jeżeli zastosowane komory rozsączające spełnią wymóg nośności (komory 
zlokalizowane są pod zjazdem z drogi do morza) min. 140 kN/oś. 
 
 
 
Pytanie nr 56 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacyjnych ma 
być wykonana z materiałów istniejących, czy też elementy zwieńczenia studni mają być 
wymienione na nowe, Czy w ramach regulacji należy zamontować pierścienie odciążające ? 
 
Odp:  
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
 
 
 



Pytanie nr 57 
 
W związku z ilością robót odwodnieniowych przyjętą w przedmiarach, prosimy o 
wyjaśnienie, czy roboty odwodnieniowe będą rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu 
pompowania 
 
Odp: 
Tak. 
 
Pytanie nr 58 
 
Prosimy o wyjaśnienie kwestii zasilania energetycznego przepompowni wód deszczowych, W 
projekcie brak jest informacji na ten temat. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 
W przedmiarze i kosztorysie ofertowym ujęto przyłącze od szafki z urządzeniem 
pomiarowym do szafy sterowniczej pompowni. Wykonanie przyłącza energetycznego 
zasilającego pompownię wykona ENERGA w ramach umowy przyłączeniowej. 
 
Pytanie nr 59 
 
Prosimy o przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących ogrodzenia systemu 
podczyszczającego oraz przepompowni 
 
Odp: 
Przyjęto typowe ogrodzenie z siatki ocynkowanej o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych 
ocynkowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie z trzema 
rzędami drutu. Przyjęto typową bramę z kątownika 50x50 malowanego , wypełnioną siatką. 
 
Pytanie nr 60  
 
W SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się potencjałem technicznym, nic precyzując, 
jakimi narzędziami i urządzeniami technicznymi wykonawcy mają się wykazać, bądź w 
oparciu o jakie dokumenty należy sporządzić wykaz. 
Prosimy o określenie jednostek sprzętowych jakimi ma wykazać się Wykonawca, tak aby był 
jednolity warunek do spełnienia przez wszystkich Wykonawców. 
 
Odp: 
Zamawiający nie wymaga wykazania konkretnego sprzętu technicznego, jaki powinien 
posiadać Wykonawca. To Wykonawca ma wykazać sam, że posiada narzędzia i urządzenia 
techniczne pozwakające zrealizować przedmiotowe zadanie inwestycyjne. 
 
Pytanie nr 61 
 
W przedmiarze robot w poz. 2.6.8 brak jest ilości przyłączy energetycznych. Prosimy o 
podanie ilości kompletów w/w przyłączy. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy. 



 
Pytanie nr 62 
 
W rozdz. V. pkt. 1.2 Zamawiający napisał' „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. A5, A6 i B1 SIWZ, potwierdzających brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" ~ pkt. A5 jest to wykaz 
wykonanych zamówień. W rozdz. VI pkt. G. ppkt. G.1 zamawiający napisał: Jeżeli 
wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt C i D) polega na 
zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów 
brak jest podstaw wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie 
razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt B dotyczących każdego z tych podmiotów, 
o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Prosimy o sprecyzowanie 
jakimi dokumentami należy się wykazać w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów. 
 

Odp: 
 
Jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, proszę o dołączenie poniższego oświadczenia, i traktować 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 drogi 
gminnej ulicy Słonecznej i Piaskowej na odcinku od drogi wojewódzkiej 501 do ulicy 
Bursztynowej w Krynicy Morskiej” 

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) 

 
 
 

Burmistrz Miasta Krynica Morska 
 

   /-/Adam Ostrowski 


