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                                                                  Wszyscy Wykonawcy 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radawnica i Święta” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego.                

         

            Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił 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. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz odpowiedzi. 

           Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ 

nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

1. Czy Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wg stawek 

określonych w Uchwale Nr XXV.259.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 stycznia 2017 r. w 

sprawie ustalenia opłat za  zajęcie pasa drogowego (D.U.W.W. 1.02.2017 poz. 936) 

„ § 2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego dróg gminnych:  

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się stawkę 

opłaty:  

1) dla dróg utwardzonych:  

a) za zajęcie pobocza i rowu 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m
2
 pasa drogowego;  

b) za zajęcie chodnika 3,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m
2
 pasa drogowego;  

c) za zajęcie jezdni 4,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m
2
 pasa drogowego. 

2) dla dróg nieutwardzonych 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m
2
 pasa drogowego.”  

Pytanie Wykonawcy: 

2. Czy Wykonawca do wyceny powinien przyjąć odtworzenie nawierzchni asfaltowych (m. 

Radawnica - odc. S1-S2-Sist.) .Jeżeli tak to proszę o podanie warunków odtworzenia 

nawierzchni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach i powinien to 

uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej.  

Po odtworzeniu nawierzchnie nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do 

robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokonana wspólnie z Zamawiającym 

inwentaryzacji technicznej stanu nawierzchni drogowych w celu stwierdzenia przy odbiorze 

czy stan ten nie uległ pogorszeniu.  

Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to 

należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji 

nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki). 

Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie 

zagęszczenia gruntu. 

http://www.bip.gminazlotow.pl/


 

Na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeń po kanalizacji musi się 

składać: 

- podsypka piaskowa grubości 15 cm, chyba, że osoba kontrolująca odstąpi od konieczności 

stosowania tej warstwy, 

- podbudowa z kamiennego tłucznia drogowego grubości min 30cm. Podbudowa o 

uziarnieniu 31-63 ma być zaklinowana 5-8cm grubości warstwą wierzchnią z klińca 

kamiennego o uziarnieniu 2-8,  

- nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć min. 5÷4 cm grubości.  

Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeśli 

fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, 

przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od jakości nawierzchni 

rozkładanej maszynowo. 

Jeżeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodują rozluźnienie gruntu lub 

doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie będzie można jej zagęścić, Wykonawca 

ma obowiązek doziarnić grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe zagęszczenie drogi. 

Doziarnienie nie może być wykonane gruntami spoistymi, które powodowałyby 

nieprzepuszczalność nawierzchni.  

  

 Pytanie Wykonawcy: 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni PEHD fi 800 mm na studnie fi 600 mm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnic studni. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

4. Wnosimy o zmianę -wykreślenie jako kryterium termin wykonania zamówienia. Gdyż 

termin np. 30.11.2019 r. jest wręcz nie możliwy do wykonania poprawnie inwestycji. 

Proponujemy jeden termin wykonania do dn. 20.12.2019 r. a jako kryterium tylko cenę + 

okres gwarancji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert. 

 


