
 

  

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 10.06.2020 roku 
 
SR.272.08.2020.RG 
 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie pn. – 

„Remont dróg powiatowych: Dworek – Niedźwiedzica, Kępki – Jazowa, Łaszka – Groszkowo oraz w Ostaszewie” 
 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na zadane w dniu 05 czerwca 
2020 r., pytania:  
 
Pytanie nr 1: 
Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy został wykonany w oparciu 
o opracowaną dokumentacje projektową. Jednocześnie, pomimo wskazania przez potencjalnego Wykonawcę 
błędów technologicznych w projekcie, nie poprawia ich, ani nie wyjaśnia przyczyn wymogu niezgodnego 
ze sztuką budowlaną zastosowania siatek. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne potwierdzenie, 
że w przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym dojdzie do zniszczenia warstwy ścieralnej wskutek 
nieprawidłowego, a wymaganego dokumentacją, ułożenia siatek ( 4cm pod warstwą ścieralną) Wykonawca 
będzie zwolniony z odpowiedzialności. Jednocześnie proszę o przedstawienie przykładowych producentów 
siatek, wraz z kartami zastosowań, gdzie przykrycie siatki wg producenta może wynosić tylko 4cm. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający w toku postępowania przetargowego udzielił wyczerpujących odpowiedzi na dotychczas zadane 
pytania przez uczestników postępowania przetargowego, których treść umieszcza do wiadomości publicznej. 
Wykonawca robót w okresie gwarancyjnym jest związany udzieloną gwarancją jakości na wykonane roboty 
w tym na użyte materiały zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania przykładowych 
producentów materiałów, ponieważ określił wymagane parametry techniczne dla poszczególnych materiałów 
w załączonej dokumentacji projektowej.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej wprowadza do niej 
następujące zmiany: 
Część nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na długości 750 m, w miejscowości Kępki;   
Zmiana grubości warstwy ścieralnej jezdni z 4 cm na 5 cm. 
Zmiana grubości warstwy wiążącej jezdni z 6 cm na 5 cm. 
W związku z powyższym załącza poprawione załączniki dla części nr 1: przedmiar, projekt wykonawczy oraz 
STWiORB uwzględniające powyższe zmiany. 
Część nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na długości 990 m, w miejscowości Łaszka 
Zmiana grubości warstwy ścieralnej jezdni z 4 cm na 5 cm. 
Zmiana grubości warstwy wiążącej jezdni z 6 cm na 5 cm. 
W związku z powyższym załącza poprawione załączniki dla części nr 2: przedmiar, projekt wykonawczy oraz 
STWiORB uwzględniające powyższe zmiany. 
Część nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2336G na długości 990 m w miejscowości Ostaszewo 
Zmiana grubości warstwy ścieralnej jezdni z 4 cm na 5 cm. 
Zmiana grubości warstwy wiążącej jezdni z 6 cm na 5 cm. 
W związku z powyższym załącza poprawione załączniki dla części nr 3: przedmiar, projekt wykonawczy oraz 
STWiORB uwzględniające powyższe zmiany. 
Część nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G na długości 780 m w miejscowości Niedźwiedzica 
Zmiana grubości warstwy ścieralnej jezdni z 4 cm na 5 cm. 
Zmiana grubości warstwy wiążącej jezdni z 6 cm na 5 cm. 
W związku z powyższym załącza poprawione załączniki dla części nr 4: przedmiar, projekt wykonawczy oraz 
STWiORB uwzględniające powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 2: 
W związku z udzieleniem niejasnych wyjaśnień na zadane wcześniej pytania proszę ponownie o jednoznaczne 
odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Zamawiający wystawi Wykonawcy zgodnie z Ustawą o odpadach 
(Dz. U. z 2019 z poniższymi zmianami), karta odpadu?. Czy Zamawiający posiada zgodnie z obowiązującymi 
ustawowymi przepisami decyzję na składanie destruktu? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie wystawi Wykonawcy karty odpadu, gdyż destrukt pozostaje własnością Zamawiającego, dla 
którego nie jest od odpadem. Zostanie on natychmiast wbudowany, dlatego nie jest konieczne jego 
magazynowanie. 
 
 



 

  

 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ułożenia dwóch warstw -ścieralnej i wiążącej na ułożenie 
nawierzchni jednowarstwowej SMA16, jako technologii zamiennej? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający na etapie przetargu nie wyraża zgody na zamianę ułożenia dwóch warstw - ścieralnej i wiążącej 
na ułożenie nawierzchni jednowarstwowej SMA16. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie 
realizacji Wykonawca zawsze ma prawo zgodnie z SIWZ zwrócić się do Zamawiającego z stosownym 
wnioskiem o zmianę technologii przedstawiając proponowane rozwiązania zamienne oraz w zależności 
od wnioskowanej zmiany stosowne, wymagane dokumenty wraz z uzasadnieniem wniosku. Zmiana technologii 
wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 4: 
W związku z licznymi wątpliwościami prosimy o przesunięcie terminów składania ofert. 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert. 
 
 
Osoba do kontaktów w sprawach technologii oraz wykonania inwestycji: Arkadiusz Gorczyński, adres e-mail: 
a.gorczynski@nowydworgdanski.pl tel. (55) 247 36 68 wew. 104. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem, 
 
STAROSTA 
          - 
Jacek Gross 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy zgodnie z rozdzielnikiem 
2. Strona internetowa Zamawiającego: https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne 
3. a/a 
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