
   Urząd Miasta Krynica Morska 
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 ZP.271.10.2011                                                        Krynica Morska, dn. 17.10.2011 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: 
- aktualne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- aktualny Kosztorys Ofertowy 
- aktualny Przedmiar robót 
 
Pytanie nr 63 
Dot. przepompowni ścieków deszczowych. 
Prosimy o sprecyzowanie, w który z poniższych sposobów należy dobrać pompy: 
 -jedna pompa samodzielnie pokrywa zapotrzebowanie na maksymalną wydajność (85 
dm3/s) i wysokość podnoszenia (h=7,6m); 
- dwie pompy sumarycznie pokrywają zapotrzebowanie na maksymalną wydajność (85 dm3/s) 
i wysokość podnoszenia (h=7,6m).                                                                                                          

Odp: 

Należy przyjąć zapisy tak jak w projekcie. 

Pytanie nr 64 

W przedmiarze robót oraz w kosztorysie w poz, 3.1.34 brak ilości kompletów złączy 
kablowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 
 
 
Pytanie nr 65  
Przedsiębiorstwo (xxx)  zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWIZ, 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 B1 SWIZ, 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Prosimy o potwierdzenie, że SWIZ nastąpiła pomyłka i wymagane dokumenty (zgodne z 
rozdziałem VI, pkt. G, ppkt.G.1) to: 
a)aktualny odpis z właściwego rejestru. 
b)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
c) 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" 
Zamawiający wymaga dokumenty wymienione w pytaniu oraz oświadczeń wg: 

1. Załącznik 7 
2. Załącznik 8 
3. Załącznik 12 – dołączony do wyjaśnienia do pytania nr 62. 
 

Pytanie nr 66 
Prosimy powtórnie o uwzględnienie w przedmiarze dodatkowych pozycji na skroplenie i 
oczyszczenie warstw konstrukcyjnych. 
Informujemy, ze w załączonych SST, brakuje Informacji na temat oczyszczenia i skroplenia, 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. SST w załączeniu. 
 
 
Pytanie nr 67 
W przedmiarze robol załączonym do odpowiedzi z dnia 11.10.2011 brakuje pozycji 2.1.2; 
2.1.3; 2.3.2; 2.3.3; 2.5.2; 2.6.2; 2.7.6 (numery pozycji według pierwotnego przedmiaru) 
dotyczących ręcznych robót ziemnych wraz z transportem urobku. Czy Zamawiający zakłada, 
że wszystkie roboty ziemne maja być wykonywane mechanicznie? 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 
 
 
 
Pytanie nr 68 
W przedmiarze robót załączonym do odpowiedzi z dnia 11.10.2011 pozycja 2.3.15 obejmuje 
wykonanie studzienki Z PE DN600 o numerze Dr. 1 w ilości 1. Pozycja 2.7.19 określa 



wykonanie studzienki z PE DN600 u numerze Dr.2 w ilości 2. Z projektu wynika, że należy 
wykonać dwie studzienki (jedną Dr. 1 i jedną Dr.2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 
 
 
Pytanie nr 69 
W związku z zamieszczeniem na Państwa stronie internetowej odpowiedzi na pytania ,  
zwracamy się  z  prośbą o uzupełnienie załączników do odpowiedzi na pytania nr 
17,40,41.46,51 o SST 
 
Odp: 
SST uzupełniono. 
 
Pytanie nr 70 
W przedmiarze w poz. 1.9.6 do 1.9.8 jest wykonanie oznakowania poziomego farbą 
chlorokauczukową natomiast w opisie jest wykonanie oznakowania poziomego jako 
grubowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy. 
 
Pytanie nr 71 
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.1, 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 72 
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 73 
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 72. 
 
Pytanie nr 74 
Ponieważ brak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej wykonania 
wykopów w związku z czym oferty Wykonawców mogą się znacznie różnić. Zgodnie z 
wykazem robót ziemnych oraz z przedstawionego schematu liczenia objętości robót ziemnych 
w przedmiarze wynika, iż pozycja nr 1.2.1 dotyczy tylko wywozu nadmiaru ziemi. Ponieważ 
wykop „-„ nasyp nie jest adekwatny z ilością prac jakie należy wykonać przy sporządzaniu 
wykopów. Dodatkowo w przedmiarze i kosztorysie nie zostały ujęte roboty ziemne przy 
murach oporowych. W pozycji 1.2.2 nazwanej „wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami...." podane są objętości potrzebne do wykonania nasypów, a nie wykopów. W 
związku z powyższym prosimy o dodanie pozycji dotyczącej wykonania wykopów jaką 
należy wycenić w kosztorysie ofertowy wraz z podaniem poprawnych objętości. 
 
Odp: 
Zmieniono Przedmiar Robót  i Kosztorys Ofertowy.  
Dokładne wyliczenie ilości robót ziemnych zamieszczono w Tomie II – Projekt  
Architektoniczno –  Budowlany Teczka 1 Układ Drogowy – Roboty ziemne . 
 
Pytanie nr 75 
Uzupełnienie do pytania nr 59 „Prosimy o przedstawienie szczegółowych wymagań 
dotyczących ogrodzenia systemu podczyszczającego i 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. Ogrodzenie wykonać wg KPED 03.05 Ogrodzenia z siatki na linkach 
stalowych. 


