
GMINA BODZENTYN 

Bodzentyn, dnia 11.10.2019 r. 

BRO.271.47.2019 

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Remont dróg gminnych nr 311003T i nr 311031T 

w msc. Siekierno gm. Bodzentyn”. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t .j. Dz.U z 2018 r. poz.1986) zwanej dalej „PZP”, w związku z pytaniami Wykonawców udziela 

wyjaśnień treści SIWZ: 

 

PYTANIA WYKONAWCY NR 1 
 

„Dotyczy (znak sprawy: BRO.271.47.2019): 

Zadanie 1: „Remont drogi gminnej nr 311003T o długości 700 m przez wieś Siekierno” 

Zadanie 2: „Remont drogi gminnej nr 311031T o długości 444 m do wsi Siekierno” 

Pytanie nr 1:W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji technicznej projektowej, brakiem opisu 

technicznego, brakiem przekrojów poprzecznych, brakiem przekrojów konstrukcyjnych, brakiem rzutu 

zagospodarowania terenu na podstawie którego istnieje możliwość wyliczenia ilości niezbędnych do 

wykonania robót, prosimy o potwierdzenie że wszystkie ilości podane w przedmiarach robót (Zadanie 

1: „Remont drogi gminnej nr 311003T o długości 700 m przez wieś Siekierno” w pozycjach od I.1 do 

I.6; II.7; od 8 do 13) są prawidłowe, stanowią podstawę do wyceny i zawierają wszelkie niezbędne 

elementy konieczne do realizacji robót. W przypadku braku potwierdzenia powyższych informacji, 

prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wyceny 

robót. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. Zakres robót został przyjęty 

na podstawie przedmiaru w terenie. W ocenie Zamawiającego ilości są prawidłowe. 

Pytanie nr 2 W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji technicznej projektowej, brakiem opisu 

technicznego, brakiem przekrojów poprzecznych, brakiem przekrojów konstrukcyjnych, brakiem rzutu 

zagospodarowania terenu na podstawie którego istnieje możliwość wyliczenia ilości niezbędnych do 

wykonania robót, prosimy o potwierdzenie że wszystkie ilości podane w przedmiarach robót (Zadanie 

2: „Remont drogi gminnej nr 311031T o długości 444 m do wsi Siekierno” w pozycjach od I.1 do I.6; 

II.7; od IV.8 do IV.17) są prawidłowe, stanowią podstawę do wyceny i zawierają wszelkie niezbędne 

elementy konieczne do realizacji robót. W przypadku braku potwierdzenia powyższych informacji, 

prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wyceny 

robót. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. Zakres robót został przyjęty 

na podstawie przedmiaru w terenie. W ocenie Zamawiającego ilości są prawidłowe. 

 

Pytanie nr 3 W związku z brakiem projektu zagospodarowania terenu prosimy 

 o zamieszczenie informacji, iż podstawę wyceny stanowi opis pozycji przedmiarowej oraz 

przypisana do niej ilość przedmiarowa. 

Odpowiedź: Podstawę wyceny stanowi opis pozycji przedmiarowej oraz przypisana do niej ilość 

przedmiarowa. 



Pytanie nr 4 Informujemy, że w załączonej dokumentacji przetargowej brak Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych stanowiących podstawę wyceny pozycji przedmiarowych Zadania 1 oraz 

Zadania 2, prosimy o zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Specyfikacji Technicznych. 

Pytanie nr 5 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego orientacyjnego planu 

sytuacyjnego wskazującego lokalizację przedmiotowego odcinka drogi Zadania 1. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu mapę. 

Pytanie nr 6 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego orientacyjnego planu 

sytuacyjnego wskazującego lokalizację przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu mapę. 

Pytanie nr 7 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów 

poprzecznych projektowanego odcinka drogi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych. 

Pytanie nr 8 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych 

przedmiotowego odcinka drogi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych ponieważ  posiada dokumentacji 

projektowej. 

Pytanie nr 9 Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu SOR. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu projekt SOR. 

Pytanie nr 10. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania 

niejasności podczas kalkulacji. 

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający załączył tylko przedmiary niniejsze pytanie 

jest bezprzedmiotowe.  

Pytanie nr 11. Prosimy o informację, czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez 

uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego? 

Odpowiedź: Za datę zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia do odbioru końcowego. 

Pytanie nr 12 Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do 

Zamawiającego (nadających się do powtórnego użycia). 

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego nie będzie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do 

ponownego wykorzystania. 

Pytanie nr 13. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla 

przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada badań nośności  podłoża. 

Pytanie nr 14 Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża 

dla przedmiotowego odcinka drogi? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej podłoża. 

Pytanie nr 15 Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni. 

Odpowiedź: Obecna konstrukcja drogi składa się z warstwy kruszywa grubości około 20 cm. 

Pytanie nr 16. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych 

warstw bitumicznych oraz podbudowy w technologii MCE – zarówno układ, jak i grubości 

warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni 

oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej 

grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii 

ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych 



rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji 

i Rękojmi. 

Odpowiedź: Zabawiający z uwagi na małe natężenie ruchu przyjął warstwy zgodnie 

 z metodologią przyjętą na podstawie remontów dróg gminnych. 

Pytanie nr 17. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 

Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014? 

Odpowiedź: Zamawiający może dopuścić (WT1 kruszywa 2014 nie dotyczą kruszyw 

uzyskiwanych z recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych). 

Pytanie nr 18 Prosimy o informację odnośnie regulacji wysokościowych istniejącej sieci uzbrojenia 

terenu. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie regulacji wysokościowych sieci uzbrojenia terenu? 

Jeżeli tak, prosimy o informację odnośnie ilości oraz rodzaju przewidzianych regulacji 

wysokościowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje regulacji wysokościowych istniejących sieci. 

Pytanie nr 19 Informujmy, że do wykonania warstwy podbudowy w technologii MCE należy 

wykorzystać destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni. Załączone przedmiary robót dla Zadania 

1 oraz Zadania 2 nie posiadają pozycji przedmiarowych „frezowanie nawierzchni”. Ze względu na 

fakt, iż destrukt asfaltowy nie jest materiałem powszechnie dostępnym i nie ma możliwości jego 

bezpośredniego zakupu, prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści wykonanie wyżej wskazanej 

pozycji przedmiaru robót drogowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie? 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu nowy przedmiar. 

Pytanie nr 20 Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych w postaci frezowania 

nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi Zadania 1, prosimy dodanie takiej pozycji w 

przedmiarze robót wraz z zakresem ilościowym i rzeczowym. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu nowy przedmiar. 

Pytanie nr 21 Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych w postaci frezowania 

nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi Zadania 2, prosimy dodanie takiej pozycji w 

przedmiarze robót wraz z zakresem ilościowym i rzeczowym. 

Odpowiedź: Przewidywana grubość frezowania istniejącej nawierzchni to 5 cm, pow. 

frezowania 2520 m2  Zamawiający przekazuje w załączeniu nowy przedmiar. 

Pytanie nr 22 Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych w postaci frezowania 

nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi Zadania 1, prosimy o informację odnośnie 

przewidzianej grubości oraz pola powierzchni frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu nowy przedmiar. Powierzchnia 

frezowania -2250 m2,  grubość frezowania to 5 cm. 

Pytanie nr 23 Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie robót rozbiórkowych w postaci frezowania 

nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku drogi Zadania 2, prosimy o informację odnośnie 

przewidzianej grubości oraz pola powierzchni frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. 

Odpowiedź: Przewidywana grubość frezowania istniejącej nawierzchni dla zadania nr 2   to 5 

cm. 

Pytanie nr 24 Prosimy o wskazanie wielkości tarcz znaków drogowych z przedmiaru robót Zadania 1. 

Czy mają to być tarcze znaków o wielkości małej, średniej czy dużej? 

Odpowiedź: Wielkość znaków to tarcze wielkości średniej. 

Pytanie nr 25 Prosimy o wskazanie wielkości tarcz znaków drogowych z przedmiaru robót Zadania 2. 

Czy mają to być tarcze znaków o wielkości małej, średniej czy dużej? 

Odpowiedź: Wielkość znaków to tarcze wielkości średniej. 

Pytanie nr 26 Prosimy o wskazanie generacji folii odblaskowej tarcz znaków drogowych z przedmiaru 

robót Zadania 1. 



Odpowiedź :Folia generacji drugiej. 

Pytanie nr 27 Prosimy o wskazanie generacji folii odblaskowej tarcz znaków drogowych z przedmiaru 

robót Zadania 2. 

Odpowiedź Folia generacji drugiej. 

Pytanie nr 28 Prosimy o wskazanie średnicy słupków znaków drogowych z przedmiaru robót Zadania  

Odpowiedź : Średnica słupków drogowych dla zadania numer 1 to 6 cm. 

Pytanie 29 Prosimy o wskazanie średnicy słupków znaków drogowych z przedmiaru robót Zadania 2. 

Odpowiedź : Średnica słupków drogowych dla zadania numer 2 to 6 cm. 

 

PYTANIE WYKONAWCY NR 2: 

Pytanie nr 1: Proszę o sprecyzowanie jakie mają być zastosowane zakończenia barier ochronnych, 

stalowych, dwustronnych o masie 49,0 kg/m 

Odpowiedź: Zakończenia pochyłe, do ziemi. 

 

Zatwierdził: 

Dariusz Skiba 

          Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

 

 

Załączniki: 

1. Nowe przedmiary robót 

2. Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

3. Mapa 

 


