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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ULICY BRONIEWSKIEGO  W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM (II etap).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do 
treści SIWZ:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ cała dokumentację projektową i 
techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 
istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia udostępnioną dokumentację projektową o projekt stałej i 
tymczasowej organizacji ruchu oraz ekspertyzę ornitologiczną. Poza tymi elementami 
dokumentacja jest kompletna.

Pytanie 2:
W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych 
elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź:
1. Projekt budowlano-wykonawczy
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3. Przedmiar robót

Pytanie 3:
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na 
których będzie realizowana niniejsza inwestycja?
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Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy prawo własności do działek na których będzie realizowana 
inwestycja. Decyzja ZRID została udostępniona Wykonawcom.
…

Pytanie 4: W załączanej dokumentacji brak jest projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy 
o załączenie w/w projektu. 

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił projekty organizacji stałej i tymczasowej

Pytanie 5:

Czy Zamawiający uzna za właściwe, jeżeli Wykonawca wykaże w doświadczeniu 
przebudowę lub rozbudowę dróg, ulic, rond wraz z przebudową infrastruktury technicznej? 
Zamówień publicznych pod nazwą budowa jest bardzo mało. Większość zadań publicznych 
obejmuje przebudowę lub rozbudowę dróg (tak jak inwestycja, której dotyczy to 
postępowanie).

Odpowiedź:

Zgodnie z prawem budowlanym - pojęcie budowa dotyczy również odbudowy, 
nadbudowy i rozbudowy. Zamawiający dopuści doświadczenie dotyczące 
przebudowy i rozbudowy dróg  wraz z infrastrukturą techniczną.

Pytanie 6:

Prosimy o zmianę jednostki obmiarowej przedmiaru drogowego poz. 50. Prawidłowa 
jednostka to m2.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia nowy przedmiar drogowy.

Pytanie 7:

Prosimy o dodanie w opisie pozycji 290 przedmiaru drogowego grubości warstwy 
wyrównawczej. Projektowana grubość to 6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia nowy przedmiar drogowy.

Pytanie 8:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju warstwy wiążącej (wyrównawczej) na ścieżce 
rowerowej (na przekrojach jest warstwa wiążąca AC 16 W, a w opisie technicznym i w 
przedmiarze jest warstwa wyrównawcza AC 11 W). 

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie decyduje o rodzaju masy – AC 16W.

Pytanie 9:



Strona 3 z 4

Prosimy o jednoznaczne wskazanie uziarnienia mieszanki niezwiązanej pod jezdnią (na 
przekrojach i w przedmiarze jest 0/63 mm, a w opisie technicznym jest 0/31,5 mm).

Odpowiedź :

Należy wykonać warstwę podbudowy II etapowo, dolna warstwa podbudowy z 
mieszanki frakcji 0/63mm, górna warstwa podbudowy mieszanka frakcji 0/31,5 mm

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie do przekrojów konstrukcyjnych, w których wielokrotnie zamiennie 
zastosowano opis: „podsypka cementowo-piaskowa 1:4” i „podsypka piaskowo-cementowa 
1:4”
Czy należy to traktować jako omyłkę pisarską, czy też należy zastosować dwa różne rodzaje 
podsypki cementowo-piaskowej ?

Odpowiedź : chodzi o tę samą warstwę podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego 
projektu mają być zgodne z zapisami aktualnych Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 
wydanie 2014 (w STWiORB przywołano zastąpione Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 
wydanie 2010, a nawet Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wydanie 2008) ?
Odpowiedź : Wbudowywane mieszanki mineralno-asfaltowe dla niniejszej inwestycji 
mają być zgodne z WT-1 i WT-2 z 2014, 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania asfaltu modyfikowanego PMB 
25/55-60 do wykonania warstwy z AC 22 P, który jest znacznie droższy od powszechnie 
stosowanego do tego celu (także na drogi KR 5-7) asfaltu drogowego 35/50 ?
Odpowiedź: Do mieszanek należy zastosować asfalt drogowy 35/50 , zgodny z 
wymaganiami dla ruchu KR3-KR4

Pytanie `13:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania asfaltu modyfikowanego PMB 
25/55-60 do wykonania warstwy z AC 16 W, który jest znacznie droższy od powszechnie 
stosowanego do tego celu (także na drogi KR 5-7) asfaltu drogowego 35/50?
Odpowiedź: Do mieszanek należy zastosować asfalt drogowy 35/50 , zgodny z 
wymaganiami dla ruchu KR3-KR4

Pytanie 14:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania asfaltu modyfikowanego PMB 
45/80-65 do wykonania warstwy z SMA 8, który jest droższy od powszechnie stosowanego 
do tego celu (także na drogi KR 5-7) asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55?
Odpowiedź: Do mieszanek należy zastosować asfalt drogowy 35/50 , zgodny z 
wymaganiami dla ruchu KR3-KR4
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Pytanie 15: 

Prosimy o sprecyzowanie, które materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, 
gdzie je należy odwieść oraz sposobu przekazania takiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ materiały zdatne do powtórnego użycia należy odwieźć na 
plac składowy przy Ciepłowni C-2 ul. Rolnicza 75. Dotyczyć to będzie m.in. trylinki, 
płyt chodnikowych, znaków drogowych.

.W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ.

 
Adam Karzewnik

II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/


		2020-01-03T12:49:01+0000
	Adam Marian Karzewnik




