
 

                                                                                                       Legnica, 02.12.2019r 

 

Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego DT-P/24/2019 na zadanie : „Przebudowa ul. Sikorskiego w 

Legnicy” 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 i 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843) upubliczniamy niżej wymienione pytania do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniamy treść specyfikacji.  

Zestaw pytań   

1. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć warstwę podbudowy AC 22 P 

zaprojektowaną w oparciu o asfalty wymienione w punkcie 2.4 SST nr D.04.07.01a a 

asfalt PMB 45/80-80 w pozycji przedmiaru nr. 4.5.1 został wpisany omyłkowo. 

Odp. 1 Warstwę podbudowy asfaltowej AC 22P należy wykonać w oparciu o zapisy 

specyfikacji D.04.07.01a tj. bez konieczności stosowania asfaltów modyfikowanych 

polimerami PMB,  

 

2. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć warstwę wiążącą AC 16 W 

zaprojektowaną w oparciu o asfalty wymienione w punkcie 2.4 SST nr D.05.03.05b a 

asfalt PMB 45/80-80 w pozycji przedmiaru nr. 5.2.1 został wpisany omyłkowo. 

Odp.2. Warstwę wiążącą AC 16W należy wykonać w oparciu o zapisy specyfikacji 

D.05.03.05b  tj. bez konieczności stosowania asfaltów modyfikowanych polimerami 

PMB, 

3. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć warstwę ścieralną  SMA 11 S 

zaprojektowaną w oparciu o asfalty wymienione w punkcie 2.4 SST nr D.05.13.05a a 

asfalt PMB 45/80-80 w pozycji przedmiaru nr. 5.4.1 został wpisany omyłkowo. 

Odp.3 Warstwę ścieralną SMA 11S należy wykonać w oparciu o zapisy specyfikacji 

D.05.13.05a  tj. bez konieczności stosowania asfaltów modyfikowanych polimerami 

PMB, 

 

4. Z uwagi na konieczność załączenia do oferty zestawienia materiałów oraz sprzętu 

Wykonawca wnosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej lub 

rezygnację z konieczności załączenia do oferty ww. zestawień.  

 

Odp.4. Przedmiary w wersji edytowalnej zostaną udostępnione, 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wykonanie ścieku z kostki 

kamiennej 15/17 zgodnie z opisem pozycji przedmiaru nr 8.1.4 a widniejący na 

rysunku DRO-03 ściek z prefabrykowanego korytka ściekowego został umieszczony 

omyłkowo.  

0dp. 5. Ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki granitowej 15/17 zgodnie ze 

szczegółem "A" znajdującym się na rysunku DRO-04 oraz przedmiarem drogowym.  



 

 

6. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu o 

którym mowa w § 4 ust. 8 wzoru umowy czy projekt ten Wykonawca ma wykonać i 

zatwierdzić we własnym zakresie? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie, jeżeli nie to 

czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi? 

 

Odp. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać tymczasową organizację ruchu w 

oparciu o wykonany przez siebie projekt. 

Do wykorzystania jest istniejąca czasowa organizacja ruchu wprowadzona przez ZDM 

na odcinku od ul. Sudeckiej do Koskowickiej bez skrzyżowania z ul. Koskowicką.  

 

7. Załącznik nr 8a wzór kosztorysu ofertowego nie zawiera kolumny z ‘mnożnikiem 

krotności’ które są składową przedmiaru robót  branży drogowej i branży sanitarnej. 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  

odp. 7 w kolumnie „opis pozycji” należy wymienić krotność 

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość fakturowania częściowego za wykonane 

roboty czy zgodnie z § 10 ust. 1. Zamawiający zapłaci jedną fakturę końcową? 

Odp. 8  W załączniku nr 10 zmienia się treść § 10 ust. 1 i ust 2 poprzez ich wykreślenie a 

wpisuje się w to miejsce: 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami 

przejściowymi za wykonany zakres robót,  do wysokości 90% wartości umowy. 

2. Podstawę do rozliczenia końcowego i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet 

dokumentów: 

1) Kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót 

potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) Protokół końcowy wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z książką obmiarów 

potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) Kompletny operat kolaudacyjny,” 

 

9. Proszę o udostępnienie opisu technicznego wykonania kanalizacji sanitarnej. W 

zamieszczonej dokumentacji są tylko rysunki. 

0dp. 9  Opis techniczny sieci znajduje się w części drogowej 

 

 

                                                                                                        Podpisał  

                                                                                                   D  y  r  e  k  t  o  r  

                                                                                                  Andrzej  Szymkowiak 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


