
 
Ostróda, 5 lutego 2015r. 

ZP. 271.2.2015 

                                                                                  Strona internetowa Zamawiającego 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika ulicy Przemysłowej 
 i ulicy Zatorze w Samborowie”.  
 
 

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

(Dz. U. z 2013r. poz.907  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

 
 

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje decyzjami  niezbędnymi do 
realizacji inwestycji (decyzjami administracyjnymi, uzgodnienia, warunki techniczne z 
gestorami sieci), których czas ważności obejmuje okres realizacji inwestycji. 
Odpowiedź:  tak dysponuje - Robota na zgłoszenie 
 

2. SIWZ  Rozdział VIII pkt 5 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3/ Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

  Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego załączenia w/w dokumentu do oferty 
na zapis, iż wymagany harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być dostarczony w 
terminie wskazanym w  projekcie umowy załącznik Nr 7 do SIWZ § 4  
„1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przez 
Wykonawcę.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego załączenia do oferty 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednocześnie  działając  na podstawie art. 38 ust. 4  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907  ze 
zmianami ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie załącznika nr 7 tj. 

Projekt umowy, gdzie w § 5 Obowiązki Wykonawcy dodaje się punkt 2, który otrzymuje 
brzmienie: Dostarczenie w terminie 7 dni od podpisania umowy zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Czy Zamawiający przewiduje płatności w postaci faktur częściowych? 
Odpowiedź: Nie 

4. Prosimy o wykreślenie słów „przedmiarami robót” z ostatniego akapitu §1, gdyż za 
wykonanie zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, w którym przedmiar ma 
wyłącznie charakter pomocniczy i nie ma wpływu na ryczałtowe wynagrodzenie. W 
przypadku ryczałtu Wykonawca wycenia dostępną dokumentacje techniczną, a nie 
przedmiar. 
Odpowiedź: Zamawiający nie usuwa słów ,,przedmiarami robót”. Przedmiar robót stanowi  
pomocniczą część dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Dołączenie przedmiaru 
do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie 
zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy 



wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment 
składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót 
budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

5. Prosimy o zmianą §3.8. na następujący: „Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji i 
będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót, za wyjątkiem jak w kolejnym zdaniu. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chyba że wystąpią okoliczności, 
których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy przy zachowaniu należytej 
staranności.” Powyższa zmiana jest konieczna, gdyż w takcie realizacji prac mogą wystąpić 
okoliczności, które nie były możliwe do wykrycia i wyceny przed złożeniem oferty, jak np. 
odkrycia archeologiczne czy niezinwentaryzowane instalacje podziemne. Ponadto zmiana ta 
doprowadzi do zgodności wewnętrznej umowy, m.in. z paragrafem 14. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu.  

6. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje decyzjami  niezbędnymi do 
realizacji inwestycji (decyzjami administracyjnymi, uzgodnienia, warunki techniczne z 
gestorami sieci), których czas ważności obejmuje okres realizacji inwestycji. 
Odpowiedź:    tak dysponuje - Robota na zgłoszenie                                                                                                                                                   

7. Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntami przeznaczonymi do 
realizacji przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź: tak dysponuje 

8. Zwracamy się o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszty 
wykonania lica znaku z folii typu 1.  
Odpowiedź: Lica znaków należy wykonać z folii typu 2.  

9. Zwracamy się o podanie okresu gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego. 
Odpowiedź:  Dla oznakowania poziomego okres gwarancji wynosi 1 rok. 

 
Ulica Przemysłowa 

 
10 Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Budowlany, 

który jest zgodny z dołączonym Projektem Budowlanym do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: tak 

11 Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew w 
ilości 6 szt. 
Odpowiedź:  Tak Zamawiający posiada pozwolenie. 

12 Zwracamy się o podanie odległości na jaką należy wywieźć dłużyce. 
Odpowiedź: na odległość do 1 km 

13 Pozycje 5,6 przedmiaru robót. Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, iż w 
ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszt usunięcia warstw ziemi urodzajnej o 
grubości 20 cm. 
Odpowiedź: Należy uwzględnić usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na pełną głębokość jej 
zalegania. W dokumentacji projektowej przyjęto wartość 20cm jako średnią grubość 
zalegania warstwy ziemi urodzajnej. 

14 Pozycja ”Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej”. Zwracamy się o potwierdzenie do zamawiającego, że w ryczałtowej 
cenie oferty należy uwzględnić koszt wbudowania kostki brukowej betonowej bezfazowej o 
grubości 6 cm szarej. 
Odpowiedź: Należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm koloru 
szarego. Nie jest wymagana kostka typu bezfazowego. 

15 Pozycja ”Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej”. Zwracamy się o potwierdzenie do zamawiającego, że w ryczałtowej 



cenie oferty należy uwzględnić koszt wbudowania kostki brukowej betonowej bezfazowej o 
grubości 8 cm szarej. 
Odpowiedź: Należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru 
czerwonego. Nie jest wymagana kostka typu bezfazowego. 

16 Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje zatwierdzonym przez odpowiednie 
organy projektem Stałej Organizacji Ruchu, który zgodny jest z projektem organizacji ruchu 
dołączonym do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: nie posiada 

 
Ulica Zatorze 

17 Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Budowlany, 
który jest zgodny z dołączonym Projektem Budowlanym do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź:  Robota na zgłoszenie 

18 Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej specyfikacji 
dotyczącej robót rozbiórkowych. 

              Odpowiedź:  D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
              1. WSTĘP 
            1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy realizacji robót związanych z przebudową 
nawierzchni ulicy zatorze w Samborowie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
W zakres robót wchodzą w szczególności: 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej ulicy, 
- rozbiórka nawierzchni chodników, 
- rozebranie krawężników betonowych, 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 
rozbiórką  elementów dróg i ulic wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z  definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją. 
Materiał uzyskany z rozbiórek materiałów kamiennych (kostki kamiennej, bruku, krawężniki 
kamienne) należy  złożyć w bazie materiałowej Zamawiającego. 
Pozostałe materiały uzyskane w wyniku rozbiórek należy wywieść na wysypisko. 
Wykonawca w ramach robót rozbiórkowych wywiezie i zutylizuje odpady i materiały nie nadające się 
do  powtórnego wykorzystania na swój koszt. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów ilość wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, a w przypadku braku takich 
dokumentów powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych  zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy 
stosować: 



– spycharki, 
– ładowarki, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne. 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki nawierzchni, podbudowy i elementy ulic należy wywieźć poza teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
W dokumentacji projektowej zostały przewidziane roboty rozbiórkowe podane jak wyżej. 
Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usuwać mechanicznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Kierownika Projektu. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane  bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieść 
je na miejsce określone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Kierownika Projektu. 
2 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
– dla nawierzchni i podbudów - m2 (metr kwadratowy), 
– dla krawężnika - m bieżący 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Kierownik Projektu, po zgłoszeniu 
robót do  odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem 
Projektu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· wyznaczenie zakresu robót, 
· oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
· rozbiórka elementów opisanych w pkt 1.2, 
· załadunek i odwiezienie materiałów stanowiących własność Zamawiającego, na miejsce wskazane 
przez Inżyniera, 
· wywiezienie i utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, 
· wyrównanie podłoża, zasypanie dołów gruntem wraz z zagęszczeniem, 
· uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 
W ramach robót rozbiórkowych Wykonawca sporządzi inwentaryzację elementów rozbiórkowych, w 
której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 
Materiał uzyskany z rozbiórek materiałów kamiennych (kostki kamiennej, bruku, krawężniki 
kamienne) należy 
złożyć w bazie materiałowej Zamawiającego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania. 

19 Zwracamy się o potwierdzenie, iż materiał z rozbiórki należy wywieźć na odległość 1 km. 
Odpowiedź: Materiał z rozbiórki odwieść na odległość 1 km 
 

 
20. Zwracamy  się z prośbą o wskazanie beneficjenta (Zamawiającego- pełną nazwę), na którego 

należy wystawić gwarancję wadialną. 



Odpowiedź: Beneficjentem gwarancji jest Gmina Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 

Ostróda. 

     21. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200,  
jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się 
odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność 
więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe. 

 
 Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego w przypadku  

zastosowania rozwiązania systemowego – rury i studzienki jednego producenta jako rozwiązania 

systemowe. Studnie maja spełniać wymagania obowiązujących norm.  Należy również zastosować 

odpowiednie zwieńczenie dostosowane do występującego obciążenia.  

 

 


