
 
 

 

 

                                                                                     Ostróda, 29 kwietnia 2016r.  

ZP.271. 3.2016.  

Strona Internetowa Zamawiającego 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. 

Jeziorna,  ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu”. 

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

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

 

 
Pytanie nr 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne 

decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza posiadanie wymaganych pozwoleń 

 

Pytanie nr 2 

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub 

zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie  

z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. 

Odpowiedź: 

Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż wykonawca musi 

uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli 

strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona kwota będzie 

należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia, zarówno znany, jak i 

nieznany w momencie zawierania umowy. Natomiast w razie niewykonania przez 

wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało wynagrodzenia 

ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 

niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru tego 

wynagrodzenia.  

 



     

Pytanie nr 3 

Do dokumentacji przetargowej została dołączona SST 01.02.02 Usunięcie warstwy 

ziemi urodzajnej. W związku z brakiem odpowiedniej pozycji kosztorysowej, 

zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w ramach realizacji zamówienia 

przewiduje się usunięcie humusu? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości humusu do 

usunięcia – powierzchni i grubości – ze wskazaniem pozycji kosztorysowej, w 

której należy ująć koszty wykonania prac. Ponadto pkt. 9 Podstawa płatności 

podaje, że na cenę 1 m2 wykonania robót składa się oczyszczenie humusu 

przeznaczonego do ponownego wbudowania. Gdzie zatem należy wbudować 

oczyszczony humus  i w jakiej ilości? Ponadto w której pozycji ująć koszty 

wykonania prac? 

Odpowiedź: 

Usunięcie humusu zawarte jest w Elemencie – Roboty ziemne. Urobek 

przewidziany jest do wywozu na odległość do 1,0 km bez wbudowania. 

 

Pytanie nr 4 

Pozycja kosztorysowa nr 5: „Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 

na podsypce cementowo-piaskowej” oraz pozycja kosztorysowa nr 6: „Krawężniki 

betonowe wtopione o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej”. 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie 

krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%? 

Odpowiedź: 

Beton użyty do produkcji krawężników zgodnie z SST powinien charakteryzować 

się nasiąkliwością poniżej 4% 

 

Pytanie nr 5 

Pozycja kosztorysowa nr 10: „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – beton asfaltowy AC16P – grubość po 

zagęszczeniu 4 cm” oraz pozycja kosztorysowa nr 11: „Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – beton 

asfaltowy AC16P – za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu”. 

Zgodnie z opisami powyżej wskazanych pozycji warstwę wiążącą należy wykonać 

z betonu asfaltowego AC16P, taką mieszankę podaje również pkt. 6.4. Przekrój 

normalny w projekcie. Natomiast SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN oraz rysunek nr 3 

wskazują na mieszankę AC16W. W związku z tym zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie dokumentacji przetargowej z 

jednoznacznym określeniem materiału wymaganego do wykonania warstwy 

wiążącej. 



     

Odpowiedź: 

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W, natomiast 

warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S zgodnie z rysunkiem nr 3 „Przekrój 

normalny” 

 

Pytanie nr 6 

SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca  

i wyrównawcza wg PN-EN oraz SST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN dla materiałów do wykonania 

odpowiednich warstwa podają wymagania dla kategorii ruchu KR3. W związku z 

tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że ulice będące 

przedmiotem zamówienia należy zakwalifikować do kategorii ruchu KR3. 

Odpowiedź: 

Dla materiałów do wykonania warstw nawierzchni jezdni należy stosować 

wymagania jak dla ruchu KR-3 

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie 

projektowanie i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne 

Techniczne 2010. 

Odpowiedź: 

Dla robót bitumicznych obowiązują WT-2010 

 

Pytanie nr 8 

Pozycja kosztorysowa nr 15: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 

grubości 

6 cm na podsypce cementowo-piaskowej”. 

Zgodnie z pkt. 6.4. Przekrój normalny w projekcie zakłada się, że chodnik zostanie 

wykonany z kostki szarej, w tym 30% kostki kolorowej. Natomiast zgodnie  

z rysunkiem nr 3 chodnik należy wykonać tylko z kostki szarej. W związku z tym 

zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie koloru kostki 

na chodniki. 

Odpowiedź: 

Kolor kostki w nawierzchni chodnika należy przyjąć szary w tym do 30% kostki w 

kolorze czerwonym 

 

Pytanie nr 9 

Pozycja kosztorysowa nr 15: „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o 

grubości 

6 cm na podsypce cementowo-piaskowej” oraz pozycja kosztorysowa nr 14: 

„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej”. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie kształtu kostki na chodniki 

i zjazdy. 

Odpowiedź: 

Kształt kostki na chodniki należy przyjąć kostka-prostokąt, natomiast na zjazdy 

tzw. „Tetka” kolor czerwony 



     

 

Pytanie nr 10 

Pozycja kosztorysowa nr 21: „Rozebranie barier stalowych pojedynczych”.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem 

materiału pochodzącego z rozbiórki. 

Odpowiedź: 

Właścicielem materiału jest Zamawiający, któremu należy przekazać rozebrane 

elementy. 

 

Pytanie nr 11 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji 

przetargowej przekroju przez zjazd istniejący, gdzie przewiduje się wykonanie 

dwuwarstwowej nakładki z betonu asfaltowego. 

Odpowiedź: 

Konstrukcja zjazdów istniejących została opisana w p-kcie 6.4. na str. 08 Projektu 

Budowlano-Wykonawczego  

         … „Konstrukcja zjazdów istniejących: 

         - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grub. 4,0 cm 

         - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P - grub. średnio 3,0 cm 

         - istniejąca nawierzchnia bitumiczna“…  

i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowo przekroju przez zjazd. Z 

zastrzeżeniem, że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W. 

 

 

 

Pytanie nr 12 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie wymaganego okresu 

gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź: 

Oznakowanie poziome jest jednym z elementów wykonania zamówienia i tak jak 

pozostałe elementy zawarte jest w całości robót i podlega ocenie w kryterium 

okres gwarancji 

  

Pytanie nr 13 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że realizacji 

przedmiotu Zamówienia nie przewiduję się regulacji istniejących urządzeń, tj. 

studzienek, zaworów itp. 

Odpowiedź: 

Istniejące studzienki i zawory należy uregulować do rzędnej wykonawczej 

nawierzchni pod nadzorem dysponentów urządzeń. 

 

  Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do 

SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 



     

Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega   

waloryzacji i będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót. Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia Umowy nie 

można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. Termin zamówienia może ulec 

zmianie tylko w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy załączonym do 

SIWZ 

 

Pytanie 15 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania,           

a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

          Odpowiedź: Zamawiający potwierdza posiadanie wymaganych pozwoleń 

 

 

Pytanie 16 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 

warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót 

dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający załączył do SIWZ posiadaną dokumentację. Oferent 

ma obowiązek zapoznać się z terenem robót i dokonać wizji w celu ujęcia do 

wyceny wszystkich niezbędnych robót umożliwiających wykonanie zakresu 

wynikającego z dokumentacji. Termin zamówienia może ulec zmianie tylko w 

sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy załączonym do SIWZ 

 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte 

pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego. 

          Odpowiedź: Zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte zakresem zgodnym  

          z  dokumentacją 
 

      Pytanie 18 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały 

lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez 

stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie 

Zamawiającego. Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym 

przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym 



     

Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania 

robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej do SIWZ na skutek 

zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 

 Odpowiedź: Cenę ofertową należy skalkulować na zasadach określonych w 

rozdziale XII SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. 

Zmiana terminu realizacji zamówienia jest możliwa tylko w przypadkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik  do SIWZ 

 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 

w formie ryczałtowej oraz, że w przypadku zmniejszenia ilości robót 

przewidzianych do wykonania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową 

wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź: Charakter wynagrodzenia ryczałtowego przesądza o tym, iż 

wykonawca musi uwzględnić w nim wszystkie koszty wykonania robót określonych 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. Jeżeli strony umówią się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona 

kwota będzie należała się wykonawcy za cały przedmiot zamówienia, zarówno 

znany, jak i nieznany w momencie zawierania umowy. Natomiast w razie 

niewykonania przez wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone 

zostało wynagrodzenia ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, 

stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego 

charakteru tego wynagrodzenia.  

 

Pytanie 20 

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający zapewni nadzór autorski oraz ponosi 

koszty z tym związane. 

           Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nadzoru autorskiego. 
 

Pytanie 21 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 

nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

wykonawcy. 

  Odpowiedź: Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane w 

zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 22 



     

W nawiązaniu do treści SIWZ prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, 

gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

  Odpowiedź: Zmiana terminu realizacji zamówienia jest możliwa tylko  

          w  przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik  do SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu 

wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: Cenę ofertową należy skalkulować na zasadach określonych w 

rozdziale XII SIWZ. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia. 

Zmiana terminu realizacji zamówienia jest możliwa tylko w przypadkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik  do SIWZ 

 

 

 

Pytanie 24 

W związku, że projektowana droga jest w przekroju półulicznym prosimy o 

podanie sposobu odwodnienia jezdni po stronie przyległego krawężnika.    

Odpowiedź: Odwodnienie jezdni po stronie przyległego krawężnika należy 

zapewnić poprzez odpowiednie spadki podłużne w kierunku istniejącego przepustu 

i zastosowanie ścieków wgKPED 01.31 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający potwierdza, że warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

ma być projektowana według WT-2 2010 tak jak to jest w przypadku warstwy 

wiążącej AC 16 W? 

          Odpowiedź: Warstwa ścieralna według WT-2010 

 

 

Pytanie 26 



     

Prosimy o potwierdzenie że na zadaniu: „Remont nawierzchni drogi wraz z 

chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu” obowiązuje  

kategoria ruchu KR 3 jak to wynika z zapisów SST. 

    Odpowiedź: Dla materiałów do wykonania warstw nawierzchni jezdni  

    należy   stosować wymagania jak dla ruchu KR-3 

 

        Pytanie 27       

       Prosimy o informację, które materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego  

oraz podanie odległości ich odwozu 

       Odpowiedź: Bariery ochronne stalowe należy po rozbiórce 

      przekazać  Zamawiającemu. 

 

 

 

                                                                          Z poważaniem 

 


