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                                                                        Wszyscy Wykonawcy 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny – Złotów”, Wykonawcy zwrócili się o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Pzp., zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi. 

 1 Zestaw pytań: 

„Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej dot. przedmiotu 
Zamówienia, w postaci: 
- proszę o przesłanie przekroju podłużnego projektowanej ścieżki z którego wynikają 
projektowane rzędne, wzmianka w opisie technicznym mówiąca o przebiegu zbliżonym do 
ist. drogi nie jest precyzyjna 
- proszę o przesłanie tabeli robót ziemnych, z czego wynikają ilości robót zawarte w 
przedmiarze? 
- jeżeli Zamówienie będzie rozliczane w formie "ryczałtu" proszę dokładnie określić 
przedmiot Zamówienia tzn. jakie istniejące elementy należy rozebrać, a jakie pozostawić lub 
wykorzystać - z dokumentacji technicznej to nie wynika, a istniejąca ścieżki posiada 
nawierzchnię bitumiczną w stanie dobrym i  mogłaby posłużyć jako warstwa wiążąca.” 

Odpowiedzi na pytania. 

1. Należy dokonać wyceny na podstawie istniejącej dokumentacji, zastosować rzędne ścieżki 

zbliżone do istniejących. 

2. Tabela robót ziemnych nie jest elementem projektu budowlanego, na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 

2012 r. poz. 462). W związku z tym Projektant nie ma obowiązku zamieszczania jej w 

niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonawca winien własnym staraniem i na własne 

ryzyko zweryfikować ilości mas ziemnych. 

3. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 

0+000,00 do km 1+1715,04 i stanowi II etap budowy ścieżki. Przy obliczaniu ceny należy 

odpowiednio zmodyfikować przedmiar do wielkości wynikających z zakresu robót 

niezbędnych do wykonania tego odcinka ścieżki. 

 I etap obejmujący wykonanie ścieżki od km 1+1715,05 do  km 2+ 926,68 został 

zrealizowany w 2015 r. Na odcinku, którego dotyczy zamówienie, nie występuje 

nawierzchnia bitumiczna. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że cena oferty jest ceną ryczałtową, a 

zamieszczone przedmiary są materiałem pomocniczym i nie służą bezpośrednio do kalkulacji 

ceny. 

 

2 Zestaw pytań 

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przedmiotu zamówienia tj. sposobu przebudowy studni 
betonowej  
-proszę przesłać rysunki określające zakres przebudowy studni betonowej, jaka to jest 
studnia, w jaki sposób ją przebudować, jaką płytę wykonać itp.(poz 26 przedmiaru robót) 
- czego dotyczą pozycje w przedmiarze nr 10 i 11; w dokumentacji nie ma wzmianki o 
wzmocnieniu konstrukcji” 
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Odpowiedzi na pytania.1. Przebudowa studni polega na  regulacji pokrywy w stosunku do 

nawierzchni ścieżki. 

2. Poz. 10 i 11 oraz wzmocnienie konstrukcji nie dotyczą zakresu robót objętych 

zamówieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


