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WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione  
niżej przytoczone pytania. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający 
dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: 

 
Przebudowę i budowę drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – rondo 
Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo. 
 

Pytania 
1. Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.13a. Prosimy o uaktualnienie treści 

SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań 
jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone 
zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010. 
Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 
powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych  
w tych dokumentach. 

2. Dotyczy przedmiaru robót poz. 21. Czy Inwestor dopuszcza łączenie przewodu przepustu? 
(przepusty pod zjazdami). W pozycji 60 (przepust pod drogą) dopuszcza się łączenie z dwóch 
elementów. 
  

Odpowiedzi 
Wyjaśnienia: 
Ad. 1 
Zamawiający dołączył do niniejszej odpowiedzi zmienione specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót obejmujące roboty bitumiczne. 
 
Ad. 2 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodu przepustu pod zjazdami z co najwyżej dwóch 
odcinków. Łączenie przewodu z dwóch odcinków musi być rozwiązaniem systemowym danego 
producenta przewodu, zapewniające w pełni szczelność przepustu.  
 
Modyfikacje: 
1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający dołącza zmienione specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót obejmujące roboty bitumiczne. 



2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze robót 
(załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 12 do SIWZ) w poz. 
nr 21 w następujący sposób: 

 
Jest: 
Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej PEHD o wytrzymałości 
obwodowej minimum 8 kPa. Przewód przepustu z rury o średnicy nominalnej 400 mm. 
Końcówki rury od ponuru i poszuru kończone prosto. Nie dopuszcza się łączenia przewodu 
przepustu z odcinków. 

 
Winno być:  
Posadowienie przewodu przepustu z rury tworzywowej karbowanej PEHD o wytrzymałości 
obwodowej minimum 8 kPa. Przewód przepustu z rury o średnicy nominalnej 400 mm. 
Końcówki rury od ponuru i poszuru kończone prosto. Dopuszcza się łączenie przewodu 
przepustu z maksymalnie dwóch odcinków. 

 
 
Wyjaśnienia i modyfikacje zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 
 


