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WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieŜki 

rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal” 
 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie 
publiczne: 
 
Przystępując jako oferent do w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami istniejących 
instalacji znajdujących się na terenie budowy, oraz czy Zamawiający posiada aktualne 
pozwolenie na wycinkę drzew. 
Odpowiedź 
Tak 

2. W punktach przedmiaru robót ,,ŚcieŜka rowerowa część A ” od pkt.40d.4 do pkt. 42d.4 
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego Ŝwirowej – warstwa wiąŜąca” oraz przedmiar 
,,ŚcieŜka rowerowa część B ” od pkt. 33d.3 do pkt 34d.3 „Nawierzchnia z mieszanki asfaltu 
lanego Ŝwirowej – warstwa wiąŜąca” Zamawiający podaje nawierzchnię z warstwy wiąŜącej. 
Natomiast na przekrojach konstrukcyjnych rys.5 ,,ŚcieŜka rowerowa część A i B ” znajduje 
się zapis „Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm i gr.3 cm” jest podana warstwa 
ścieralna. Specyfikacja Techniczna podaje warstwę ścieralną i wiąŜącą w działach D 01.03.04 
- Wyrównanie i podbudowa z Mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiąŜąca) oraz D - 
01.04.02. nawierzchnie  bitumiczne –  warstwa ścieralna „na gorąco”.  
Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań technologicznych Zamawiającego, co do 
rodzaju warstw konstrukcyjnych z masy bitumicznej. 
Odpowiedź 
NaleŜy przyjąć  wymagania z przekrojów konstrukcyjnych (rys. nr 5), gdzie zastosowano 
warstwę ścieralną gr. 5 i 3 cm na warstwie z kamienia łamanego #0/32mm i warstwę 
wyrównawczą z piasku średnioziarnistego.  

3. W dokumentacji technicznej TOM 4 DROGI PROJEKT ŚCIEśKI ROWEROWEJ w 
opisie technicznym Konstrukcja nawierzchni, podaje: ,,Podbudowa z kamienia łamanego 
niesortowalnego 0/65mm” oraz przekroje konstrukcyjne rys.5, podają: „Kamień łamany 
niesortowalny #0/65mm „ Natomiast w dokumentacji technicznej TOM 4pw DROGI 
PROJEKT ŚCIEśKI ROWEROWEJ w opisie technicznym Konstrukcja nawierzchni podaje 
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,, Kamień łamany niesortowany 0/32 mm” oraz w przekrojach konstrukcyjnych rys.5 podaje: 
„Kamień łamany niesortowalny #0/32mm” 
Prosimy jednoznaczne określenie materiału potrzebnego do wykonanie podbudowy pod 
nawierzchnię bitumiczną oraz czy Zamawiający zezwoli na wykonanie całości podbudowy z 
kamienia łamanego #0/32mm. 
 
Odpowiedź 
NaleŜy zastosować kamień łamany #0/32mm. 
 
4.  Wg zapisu umowy w art. 3 ust. 3.2.2. „NiezaleŜnie od celu, w jakim Zamawiający 
zamierza uŜyć rozbiórkowe materiały i urządzenia, do których zastrzega on sobie prawo 
własności, wszelkie  koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 30 
km.” Prosimy o sprecyzowanie powyŜszego zapisu (miejsca lub instytucji składującej) i 
wyjaśnienie,  przez jaki okres wykonawca ma pokrywać koszty składowania tych elementów 
z rozbiórki. 
Odpowiedź 
W cenie oferty naleŜy ująć koszt  transportu na odległość do 30 km i złoŜenia w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. W cenie oferty nie uwzględniać kosztów składowania 
elementów z rozbiórki. 
 
5.  Wg zapisu umowy Art. 6. ust. 6.4.1 i Art. 4 ust. 4.3.12 „Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego wystąpi o pozwolenie na uŜytkowanie inwestycji i poniesie wszelkie koszty z 
tym związane, w tym ewentualny koszt dokumentacji, ekspertyz, itp. Natomiast Art.28 ust. 2 
ustawy Prawo Budowlane określa jednoznacznie, Ŝe w postępowaniu w  sprawie pozwolenia 
na UŜytkowanie, są: inwestor oraz właściciele, uŜytkownicy wieczyści lub    
zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu” . Prosimy o 
ustosunkowanie się do powyŜszego zapisu i wykreślenie zapisu z umowy. 
Odpowiedź 
Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wystąpi o 
pozwolenie na uŜytkowanie i poniesie wszelkie koszty z tym związane, które naleŜy ująć w 
cenie oferty. 
 
6.  W załączonej Specyfikacji Technicznej D 01.05.01. „ObrzeŜa betonowe” pkt.1.3 znajduje 
się  zapis „Ustawienie obrzeŜy betonowych o przekroju 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm i szer. 12cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową.” 
Natomiast przedmiar ,,ŚcieŜka rowerowa część A ” pkt.28d.4 podaje „ObrzeŜa betonowe o 
wym. 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”  Prosimy o 
jednoznaczne określenie wymagań technologicznych. 
Odpowiedź 

 
NaleŜy zastosować obrzeŜe betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, 
wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową.  
 
7. Podpierając się wiedzą i doświadczeniem zdobytym przy budowie ścieŜek rowerowych z 
masy bitumicznej, prosimy o jednoznaczne podanie koloru warstwy ścieralnej nawierzchni 
ścieŜki rowerowej i ewentualne zamieszczenie Specyfikacji Technicznej. 
Odpowiedź 

Warstwę ścieralną naleŜy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu #0/8,0 mm. Grubości 
warstw 3,0 cm i 5,0 cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi zamieszczonymi w projekcie.  



W celu uzyskania kolorowej nawierzchni asfaltowej ścieŜki rowerowej naleŜy zastosować 
beton asfaltowy #0/8 mm z wykorzystaniem tradycyjnego czarnego asfaltu i dodatku 
czerwonego pigmentu. Zamawiający oczekuje uzyskanie koloru maksymalnie zbliŜonego do 
koloru czerwonego lub bordowego. 

Ilość pigmentu i jego rodzaj zaleŜy od przyjętej przez wykonawcę technologii. 
 
8. Na załączonych przekrojach konstrukcyjnych Rys.5 przekrój B-B (ścieŜka rowerowa na 
moście), wykonanie chodnika z kostki  „POLBRUK”  podano grubość podsypki cementowo 
–  piaskowej 4cm. Natomiast Specyfikacja Techniczna D-01.04.01. Nawierzchnie z kostki  
betonowej podaje ,, podłoŜa wykonać z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm – na  
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm”. Prosimy o analizę projektu i jednoznaczne 
podanie grubości podsypki pod chodnik. 
Odpowiedź 
NaleŜy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową na moście grubości 4 cm. 
         
9. W dokumentacji Załącznik do rozdziału III pkt 3 SIWZ pkt. II. wizja lokalna: Zamawiający 
przewiduje wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się  z warunkami terenowymi. Prosimy 
o informację czy faktyczne taka wizja się odbędzie i kiedy.  
Odpowiedź 
Zamawiający odstępuje od organizacji spotkania wykonawców połączonego z wizją lokalną. 
Zaleca się Wykonawcom samodzielne zapoznanie się z terenem realizacji inwestycji.   
 
10. W związku z zapisem Umowy w  4.3.7 pkt 12) wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z 
treści umowy, wykonawca zadania nie jest stroną wskazanych umów a Zamawiający nie 
udostępnił treści tych umów w związku, z czym nie ma moŜliwości zapoznania się z ich 
warunkami. 
Odpowiedź 
Zamawiający  usuwa z Wzoru umowy treść ujetą w Artykule 4.3.7 pkt. 12. Numeracja ulega 
odpowiednio zmianie. 
 
11.  W załączniku Nr 6 do SIWZ „ OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ 
DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego” w pkt 
5. 2) Zamawiający zapisuje:, „JeŜeli dokonano istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego, to Wykonawca do dnia odbioru końcowego zobowiązany jest uzyskać zmianę 
pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian“ 
Natomiast Art.28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jednoznacznie precyzuje, Ŝe „Stronami w 
postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, uŜytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.” 
Prosimy o ustosunkowanie się do powyŜszego zapisu i wykreślenie z SIWZ. 
Odpowiedź 
Analogicznie, jak przy odpowiedzi na zapytanie 5, Wykonawca na zasadzie udzielonego 
pełnomocnictwa, działał będzie w imieniu Zamawiającego. 
 
12. Czy Zamawiający moŜe dopisać w art. 11 punkt, z którego wynikać będzie obowiązek 
zapłaty przez Zamawiającego kar umownych:  
1.  za zwłokę w przekazaniu placu budowy – 0,1% całkowitej ceny brutto za kaŜdy dzień 
roboczy zwłoki,  
2.  za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
całkowitej ceny brutto. 
Odpowiedź 
 



W artykule 11 wzoru Umowy dodaje się w ust.1 pkt. 3 w brzmieniu: 
„11.1.3. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną za : 
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – 0,1% całkowitej ceny brutto za kaŜdy dzień 
roboczy zwłoki, 
b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
całkowitej ceny brutto, za wyjątkiem postanowień określonych w art. 14 ust.1 pkt.1 lit.a)”. 
 
13. W rozd. XIV pkt. 7 Zamawiający wymaga od wykonawcy złoŜenia umowy o prace, 
umowy zlecenia lub innych dokumentów świadczących o nabytym doświadczeniu np. 
świadectwo pracy, referencje. Zwyczajowo do ofert załączamy Ŝyciorys kierownika budowy 
na potwierdzenie jego doświadczenia zawodowego. Prosimy o informacje czy Ŝyciorys 
kierownika budowy załączony do oferty wystarczy na potwierdzenie spełnienia wymogów 
SIWZ? 
Odpowiedź 
Zgodnie z treścią Rozdziału XIV pkt. 7 SIWZ, Zamawiający będzie wymagał wyłącznie od 
wybranego Wykonawcy przedstawienia wymienionych dokumentów. Dokumentów tych 
Wykonawcy nie załączają do oferty. Do oferty naleŜy wypełnić i załączyć  Załączniki Nr 3 i 4 
(Wykaz osób oraz oświadczenie, Ŝe osoby te posiadają wymagane uprawnienia).  

MODYFIKACJA SIWZ:  

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1.1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 9, w Załącznik do rozdziału III pkt 3 SIWZ pkt. II. 
„Wizja lokalna”, skreśla się punkty 2,3,4 i 5. 

2. W świetle udzielonych wyjaśnień, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, 
wprowadzi stosowne zmiany we Wzorze Umowy. Ujednolicony Wzór umowy 
zamieszczony zostanie na stronie internetowej, po wyczerpaniu terminu na wnoszenie 
zapytań do SIWZ 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 


