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ZDP-1/ZP-MW-341/09/06/2013 
 

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 TER – poz. 50 

 
                Zgodnie z jej brzmieniem:   

 
 
W związku z zawarciem w opisie przywołanej pozycji fragmentu o treści: 
 
„(…) Zamawiający dokonał zmiany w projekcie - pobocze należy wykonać destruktem 
bitumicznym pochodzącym który pozyska i dostarczy Wykonawca. Grubość warstwy destruktu 
bitumicznego minimum 10,0 cm. 
 
prosimy Zamawiającego o: 
 

1.1 usunięcie z opisu pozycji fragmentu o treści: „pochodzącym który pozyska i 
dostarczy Wykonawca”, który jest niezgodny z art. 7.1. ustawy Pzp: 
 
Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. 
 
Z uwagi na fakt, że frez (destrukt bitumiczny) nie jest materiałem powszechnie 
dostępnym, a więc dostęp do niego nie jest taki sam dla wszystkich Wykonawców. 
Niektórzy wykonawcy mogą być w jego posiadaniu, a niektórzy w ogóle mogą nie 
mieć do niego dostępu, tak więc powyższy zapis może ostatecznie tym drugim 
całkowicie uniemożliwi ć przystąpienie do przetargu.  
 



1.2 Jeżeli życzeniem Zamawiającego jest aby pobocza zostały wykonane z frezu 
(destruktu bitumicznego) prosimy o potwierdzenie, że stanowi on własność 
Zamawiającego i wskazanie w odpowiedzi gdzie Zamawiający go składuje  
(odległość od inwestycji). 
Jak również prosimy o stosowną modyfikację opisu poz. 50 TER. 
 

1.3 Jeżeli życzeniem Zamawiającego jest aby pobocza zostały wykonane z frezu 
(destruktu bitumicznego) prosimy o przekazanie stosownej SST – na chwilę obecną 
brak jest takowej, ponieważ dołączona do materiałów przetargowych SST D – 
06.03.01a POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH traktuje o 
poboczach wykonywanych z mieszanki kruszyw naturalnych o grubości 15 cm 
(Mieszanki gliniasto-piaskowej, Mieszanki gliniasto-żwirowej lub Mieszanki 
gruntów z kruszywami odpadowymi). 

 
1.4 Jeżeli Zamawiający wprowadzi nową SST dla wykonania poboczy z frezu (destruktu 

bitumicznego) prosimy o usunięcie z materiałów przetargowych SST D – 06.03.01a 
POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH, jako nie mającej 
zastosowania. 

 
Odpowiedzi 

Wyjaśnienia i modyfikacje: 
 
1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający zmienia zapis w SIWZ – rozdział II 

A. pkt. 3 ppk 1), przedmiarze robót w poz. nr 50 (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w 
kosztorysie ofertowym w poz. nr 50 (załącznik nr 12 do SIWZ) w następujący sposób: 

 
1) Rozdział II A. pkt 3. ppkt 1) 
    Jest: 

1) pobocza na całej długości przedmiotowego odcinka należy umocnić destruktem 
bitumicznym frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu  10,0 cm, 
destrukt bitumiczny Wykonawca winien sam pozyskać i dostarczyć na teren budowy; 

 
Winno być:  
1) pobocza na całej długości przedmiotowego odcinka należy wykonać z kruszywa 

naturalnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. 
 

2) przedmiar robót – zał. nr 11 
    Jest: 

50 D-01.01.01. 
D.02.01.01. 
D.06.03.01. 

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego 
spadku 6 % na szerokości 1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi 
jezdni na całym odcinku z obu stron. Zamawiający dokonał 
zamiany w projekcie - pobocze należy wykonać destruktem 
bitumicznym pochodzącym który pozyska i dostarczy Wykonawca. 
Grubość warstwy destruktu bitumicznego minimum 10,0 cm.  

m2 3250 

 
        Winno być: 

50 D-01.01.01. 
D.02.01.01. 
D.06.03.01a. 

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego 
spadku 6 % na szerokości 1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi 
jezdni na całym odcinku z obu stron. Pobocze z kruszywa 
naturalnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. 

m2 3250 

 
 



3) kosztorys ofertowy – zał. nr 12 
    Jest:  

50 D-01.01.01. 
D.02.01.01. 
D.06.03.01. 

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do 
projektowanego spadku 6 % na szerokości 
1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi jezdni 
na całym odcinku z obu stron. Zamawiający 
dokonał zaminy w projekcie - pobocze należy 
wykonać destruktem bitumicznym 
pochodzącym który pozyska i dostarczy 
Wykonawca. Grubość warstwy destruktu 
bitumicznego minimum 10,0 cm.  

m2 3250  
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    Winno być: 

50 D-01.01.01. 
D.02.01.01. 
D06.03.01a 

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do 
projektowanego spadku 6 % na szerokości 
1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi jezdni 
na całym odcinku z obu stron. Pobocze z 
kruszywa naturalnego o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 15,0 cm. 

m2 3250  
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W związku z dokonanymi zmianami przesyłamy w załączeniu zmieniony przedmiar robót 
(załącznik nr 11 do SIWZ ) oraz zmieniony formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 
12 do SIWZ ).  

 
Ad. 1.3 i ad. 1.4. 

Zamawiający zrezygnował z ujmowania w przedmiocie zamówienia pobocza umocnionego 
destruktem bitumicznym. Pobocza pozostają do wykonania w rozwiązaniu ujętym przez 
projektanta w projekcie budowlanym tj. z kruszywa naturalnego o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 15,0 cm. 

 
 

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


