
 
 

BZP.271.8.2.2015.I Staszów, dnia 17.03.2015r. 
 

 

Uczestnicy postępowania  
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zadanie nr 1 „Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój - przebudowa części ulicy Staszowskiej i części 

ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki; Zadanie nr 2 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 

Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww. 

zamówienia wyjaśniam: 

Pytanie I: 

 „….. prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu jw.: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót bitumicznych z 

możliwością dojazdu do przyległych posesji? 

2. Prosimy o wyjaśnienie jaką mieszankę należy przyjąć do warstwy ścieralnej. Projekt zakłada 

mieszankę SMA 0/16, SST 0/12,8, informujemy, że takie mieszanki obecnie nie występują. 

3. Prosimy o wyjaśnienie czy materiały z rozbiórek należą do Wykonawcy czy do Zamawiającego? 

4. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew? 

5. Jakie ścianki czołowe do przepustów należy wycenić w pozycji nr 10 – proste czy ze 

skrzydełkami? 

6. Prosimy o uszczegółowienie jaką barierę należy zastosować w wycenie pozycji nr 15. 

7. Prosimy o wskazanie w którym kilometrażu należy zastosować bariero-poręcz mostową z poz.17 

oraz w wykonanie malowania bariery. 

8. Projekt nie zakłada wykonania odsadzek poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni. Czy 

Zamawiający przewiduje wykonanie konstrukcji w takiej technologii? 

9. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących wiat przystankowych szt.2 ? 

10. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących barier drogowych? 

11. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących znaków pionowych? 

12. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę schodów do domów prywatnych? 

13. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących zjazdów utwardzonych 

znajdujących się w ciągu nowo- projektowanego chodnika? 

14. Prosimy o wyjaśnienie jaką kolorystykę obrzeży należy przyjąć do wyceny poz.30? 

15. Prosimy o wyjaśnienie jaką kolorystkę kostki należy przyjąć do wyceny poz. 32 i 34? 

16. Prosimy o podanie paramentów nowej wiaty przystankowej do wyceny pozycji 42. 

17. Prosimy o podanie wielkości oznakowania pionowego, generacji folii oraz średnicy słupków 

18. Czy za warstwę ścieralną należy użyć mieszankę z betonu asfaltowego czy mieszankę SMA? 

19. Projekt i specyfikacje techniczne dotyczące mieszanek mineralno- asfaltowych oparte są o 

nieaktualne normy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszankę w oparciu o aktualne 

wymagania techniczne”. 

Odpowiedzi I:  

Ad.1. Przy organizacji placu budowy należy przyjąć rozwiązania z dopuszczeniem ruchu 

wahadłowego.  

Ad.2. Warstwy ścieralne SMA należy wykonać zgodnie z wytycznymi - WT-1 Kruszywa 2010. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń oraz WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Ad.3. Materiał z rozbiórki (destrukt, kostka betonowa brukowa, płyty betonowe chodnikowe) należy 

do Zamawiającego i ma być złożony na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: plac 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.  

Ad.4. Zamawiający będzie dysponował pozwoleniem na wycinkę drzew i jest zwolniony z 

ponoszenia opłat administracyjnych dot. wycinki drzew. 

Ad.5. Do przepustów należy zastosować ścianki proste. 



 
 

Ad.6. Zgodnie z zapisami SIWZ (dokumentacja projektów - część graficzna, przekroje) należy 

zastosować barierę SP-04/2. 

Ad.7. Zgodnie z SIWZ (dokumentacja projektowa - część graficzna, przekroje) bariero poręcz 

mostową oraz malowanie bariery należy wykonać w km 0+380. 

Ad.8. Obowiązują zapisy SIWZ, w tym dokumentacja stanowiąca załącznik do opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Ad.9. Rozbiórkę wiat przystankowych należy uwzględnić w pozycji 42 przedmiaru robót. 

Ad.10. Rozbiórkę istniejących barier drogowych należy uwzględnić w pozycji 15 przedmiaru robót. 

Ad.11. Rozbiórkę istniejących znaków drogowych pionowych należy uwzględnić w pozycji 39 

przedmiaru robót. 

Ad.12. Obowiązują zapisy SIWZ, w szczególności dot. przedmiaru robót; rozbiórkę istniejących 

schodów do domów prywatnych należy uwzględnić w pozycji 27. 

Ad.13. Rozbiórkę istniejących zjazdów utwardzonych należy uwzględnić w pozycji 28 przedmiaru 

robót. 

Ad.14. Należy przyjąć kolor szary obrzeży. 

Ad.15. Należy przyjąć następującą kolorystykę kostki: w pozycji 32 przedmiaru robót kolor 

czerwony, w pozycji 34 przedmiaru robót kolor czarny. 

Ad.16. Parametry wiaty przystankowej: 250cmx100cmx250cm (dł./szer./wys.); boki i tył wiaty płyta 

poliwęglanowa lita, bezbarwna, grubość 3mm; dach pół okrągły pokryty płytą poliwęglanową 

komorową; konstrukcja metalowa w kolorze zielonym; siedzisko na całej długości wiaty, ławka 

drewniana; w konstrukcji należy umieścić kasetę na rozkład jazdy (format A-4). 

Ad.17. Należy zastosować znaki średnie; folia 1 generacji z wyjątkiem znaków A-17 i B-20 przy 

których należy zastosować folię 2 generacji; słupki ocynkowane  o średnicy 70mm grubość 

ścianki minimum 3mm.  

Ad.18. Należy wykonać warstwę ścieralną z SMA gr 4cm. zgodnie z WT-1 i WT-2 dla KR 1-2 

(odpowiedz na pytanie nr 2). 

Ad.19. Mieszanki mineralno- bitumiczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz na podstawie wytycznych WT-1 i WT-2 dla KR 1-2 (odpowiedz na pytanie nr 2).  

Pytanie II: 

 „….. prosi o załączenie na stronie Zamawiającego edytowalnej wersji formularzy kosztorysowych 

dot. powyższego przetargu”. 

Odpowiedzi II:  

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie 

może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. 

Przy określeniu ceny, obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić informacje 

zawarte w SIWZ, dane wynikające z analizy dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz 

wnioski wypływające z przeprowadzonych ewentualnie wizji lokalnych w terenie. 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert do dnia 

25.03.2015r. do godz. 11
00 

(pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2015r. o godz. 

11
15 

(pkt. 17.3 SIWZ). 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o 

zamówieniu i SIWZ. 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 


