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ZDP-1/ZP-MW-341/10/03/2014 

 
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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone 
pytania, w postępowaniu na: 
Przebudowę i budowę drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic 
powiatu. Wykonanie etapu E – przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową 
mostu na rzece Mała Ina  

Pytania 
1. Zgodnie z § 14 umowy okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy. Trwałość 

oznakowania grubowarstwowego jest krótsza od wymaganego okresu gwarancji.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 14 umowy w ten sposób, że okres 
gwarancji na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy z wyłączeniem oznakowania 
grubowarstwowego, na które gwarancja wynosi 36 miesięcy? 

2. Zgodnie z SIWZ przebudowę drogi z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej należy wykonać 
na odcinku od hm 0+470,0 do hm 0+632,20. Natomiast na odcinku od hm 0+457,0 do hm 
0+550,0 należy wykonać korektę przebiegu drogi celem dostosowania drogi do lokalizacji 
przepustu PD6 i mostu MD4. Dokumentacja projektowa przewiduje rozebranie istniejącej 
nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji ze wzmocnieniem podłoża. Zamawiający przy 
określaniu przedmiotu zamówienia dokonał zmian rozwiązań i podał nową konstrukcje jezdni 
także na odcinku korekty przebiegu drogi bez określenia szczegółowego zakresu robót.  
Prosimy o podanie zakresu robót związanych z wykonaniem korekty przebiegu drogi na 
odcinku od hm 0+457,0 do hm 0+550 celem dostosowania drogi do lokalizacji przepustów 
PD6 i mostu MD4. Czy należy rozebrać całą konstrukcje jezdni na tym odcinku i wykonać ją 
zgodnie z zapisami w SIWZ? Jeżeli nie, to czy na odcinku od hm 0+457,0 do hm 0+470,0 
należy wykonać nową warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni? 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie fakturowania częściowego wg stanu 
zaawansowania robót?  

Odpowiedzi  
Wyjaśnienia: 
Ad.1 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących udzielenia gwarancji na wykonane 
roboty. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy z wyłączeniem gwarancji dla 
oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego wynosi 36 miesięcy.  
Ad.2 
Zamawiający potwierdza, iż wykonanie wyrównania oraz nowej warstwy ścieralnej jezdni w 
ciągu drogi powiatowej numer 1716Z po istniejącym przebiegu i w istniejącej szerokości jezdni 
należy wykonać na całym odcinku od 0 + 470,0 do 0 + 632,2 z wyłączeniem odcinków płyty 
pomostu i płyt przejściowych mostu MD4 oraz odcinków, na których dokonano całkowitej 
rozbiórki konstrukcji jezdni.  
Zamawiający potwierdza, iż na odcinku korekty przebiegu drogi w tym także na odcinku od hm 
0 + 457 do hm 0 + 470 należy wykonać nową warstwę ścieralną oraz wyrównania na całej 



szerokości jezdni, natomiast rozbiórek Zamawiający nie przewiduje, a jedynie dobudowanie 
konstrukcji jezdni celem dostosowania jej przebiegu do lokalizacji przepustu PD6.    
Ad.3 
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, jedną fakturą przejściową po wykonaniu  
i odebraniu przyczółków i skrzydełek. Faktura przejściowa do wysokości 30% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. Faktura przejściowa płatna w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia 
faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zaawansowania robót.   
 
Modyfikacje: 
1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 10 do 

SIWZ (wzór umowy), § 14 , ust. 1,  w następujący sposób: 
 

Jest: 
§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres  
60 miesięcy licząc od dnia odbioru robót. 

 
Winno być:  

§ 14 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres  

60 miesięcy z wyłączeniem gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla 
którego wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót. 

 
 

2. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 10 do 
SIWZ (wzór umowy), § 5 , ust. 1,  w następujący sposób: 

 
Jest: 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie  faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 
Winno być:  

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie dwóch 

faktur, tj. faktury przejściowej oraz końcowej, wystawionych przez Wykonawcę: 
1) pierwsza faktura VAT winna być wystawiona po wykonaniu i odebraniu przyczółków  

i skrzydełek, potwierdzona protokołem zaawansowania robót,  podpisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego, jednak nie wyższa niż 30% wartości brutto całego 
zamówienia; 

2) faktura końcowa VAT winna być wystawiona po zakończeniu robót w oparciu  
o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
 
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. 
 
 


