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Dotyczy: wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. 
„Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa 
w m. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 
w m. Biskupice" 

W dniu 14.02.2014r do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków 
Zamówienia. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiamy poniżej treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami. 

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

1. Na jakiej podstawie zgodnie z zapisami ustawy Pr. Bud będzie realizowana objęta 
umową inwestycja - pozwolenie na budowę?. Wnosimy ojej zamieszczenie. 

2. Czy zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
dla całej inwestycji w myśl zapisów ustawy Pr. Bud? 

3. Czy Zamawiający jest w posiadaniu podpisanych porozumień kolizyjnych oraz umów 
przyłączeniowych dotyczy branży elektro-energetycznej? 

4. Czy w związku z prowadzonymi robotami sieciowymi w ramach inwestycji będą 
pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i dla 
jakich odcinków sieci? 

5. Do pytania nr 3: Do jakiej warstwy odtwarzanej konstrukcji nawierzchni będą 
naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego? 

6. Czy Zamawiający może udzielić informacji oferentom dotyczącej możliwości 
prowadzenia robót w okresie zimowym, związanych z udzielaniem zgód na zajęcie 
pasa drogowego? 

7. Czy Zarządcy Dróg w tym okresie (kalendarzowa zima, bądź dłuższy zależny od 
warunków pogodowych) będą wydawali decyzję/zgodę na jego zajęcie i do jakiego 
okresu będą naliczane opłaty w przypadku ukończenia danego odcinka robót 
sieciowych, a braku możliwości odtworzenia nawierzchni z uwagi na złe warunki 
pogodowe.? 

8. Jakie warunki postawi Zarządca Drogi Wykonawcy jeżeli na skutek wydanej decyzji 
na zajecie pasa drogowego, nie będzie mógł odtworzyć nawierzchni z uwagi na złe 
warunki pogodowe (okres zimowy)? Czy opłaty za za zajęcie pasa drogowego będą 
naliczane do czasu faktycznego odtworzenia nawierzchni do stanu faktycznego 
odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego przez Wykonawcę (korzystne warunki 
atmosferyczne)? 

9. Wnosimy o wyjaśnienia: czy Wykonawca będzie ponosił opłaty za trwałe 
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, jeżeli tak to 
w jakiej wysokości i przez jaki okres czasu? 



10. Czy zamawiający dysponuje składowiskiem odpadów (nadmiar ziemi z wykopów, 
odpady z przebudowy nawierzchni dróg)? 

11. Wnosimy o podanie, które z materiałów rozbiórkowych stają się własnością 
Wykonawcy, a które Zamawiającego? Wnosimy o ewentualną korektę PR. 

12. Czy zamawiający może udostępnić oferentom, aktualne uzgodnienia branżowe? 
13. Czy włazy kanalizacyjne, wpusty uliczne przewidziane do zabudowy mają być z 

żeliwa sferoidalnego, czy szarego oraz jaki typ zwieńczeń studni należy przewidzieć 
w Ofercie (stożek, pierścień odciążający) 

14. Wnosimy o wyjaśnienie oraz korektę zapisów dot. ST D-04.4.02A. WZMOCNIENIE 
PODBUDOWY GEORUSZTEM punkt - 2.1 oraz punkt 5.2 podpunkt 3. Zapisy w.w 
specyfikacji wskazują m.in. w zakresie rodzaju georusztu na zastosowanie wyrobu 
budowlanego tylko jednego producenta. Zapis przeczy zasadzie uczciwej konkurencji 
oraz nie zapewnia porównywalności ofert Wykonawców (art. 7 ust. 1 ;29 ust. 2 UZP; 
art.2 Dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 10 Dyrektywy 2004/17/WE). 
Nie ma mowy o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot 
zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym 
produkt ten nie musi być nawet określony znakiem towarowym, wystarczy, że jego 
parametry określone SA tak, że możliwe jest ich wypełnienie tylko przez jeden 
konkretny produkt. W tym wypadku georuszt trój osiowy typu Q16. 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi do stwierdzenia nieprawidłowości 
w opisie przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie możliwości 
utrudnienia uczciwej konkurencji. Organ kontroli nie musi więc ustalić, iż poprzez 
zastosowanie określonych zapisów SIWZ w rzeczywistości doszło do ograniczenia 
konkurencji. 

15. Czy Wykonawca w pozycjach przedmiarów robót dotyczących ułożenia georusztu ma 
przewidzieć wykonanie stabilizacji podłoża cementem lub wapnem, (ST D-04.4.02A. 
WZMOCNIENIE PODBUDOWY GEORUSZTEM punkt 5.2 podpunkt 2 oraz w 
punkcie 6.3)? 
Przeczy to zasadzie uczciwej konkurencji i nie zapewnia porównywalności ofert 
Wykonawców (art. 7 ust. 1;29 ust. 2 UZP; art.2 Dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 10 
Dyrektywy 2004/17/WE). 
Wnosimy o zmianę zapisów lub korektę PR. 

16. Czy w pozycjach przedmiarów robót dotyczących ułożenia georusztu zamawiający 
przewidział dodatkowe ilości uwzględniające niezbędne zakłady (wzdłużne i 
poprzeczne) określone w D-04.04.02A. WZMOCNIENIE PODBUDOWY 
GEORUSZTEM? 

17. Czy Zamawiający za poz. przedmiaru robót dotyczących ułożenia georusztu zapłaci 
kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej podanej przez oferenta i ilości m2 rzutu 
poziomego georusztu, czy też ilości m2 uwzględniające niezbędne zakłady i 
wywinięcia? 

18. W jakiej pozycji należy wycenić koszt nadzoru archeologicznego zgodnie z pismem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

19. Wnosimy o zamieszczenie szczegółowych danych dotyczących rodzaju, typu itp. 
Separatorów olejowych i osadników z ST. 

20. Zgodnie z uzgodnieniem zakładu usług Wodnych i Komunalnych z dnia 28.08.2013r. 
projekt uzgadnia się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia uwagi: do działek nr 
235, 236, 237, 238, 233/2, 231 uwzględnić przyłącza kanalizacji sanitarnej. Na 
projekcie zagospodarowania branży wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie ma 
jednak uwzględnionych powyższych wskazanych przez ZUWiK uwag. Wnosimy o 
wyjaśnienia. 



21. Zgodnie z zapisami Opisu technicznego, Przedmiaru robót oraz ST jezdnie zostaną 
obramowane krawężnikiem betonowym o wym. 20x30 cm. Natomiast wg. Rys 5.1 
Szczegóły konstrukcyjne należy wbudować krawężnik kamienny granitowy o wym. 
20x35 cm. Prosimy o wyjaśnienie. 

22. Zgodnie z zapisami Rys. 5.2 szczegóły konstrukcyjne oraz Przedmiaru robót należy 
wykonać schody z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8,00 cm. Natomiast wg ST 
schody należy wykonać z kostki gr 6,00 cm. Prosimy o wyjaśnienie. 

23. Zgodnie z zapisami Rys 5.4 szczegóły konstrukcyjne nawierzchnię chodników oraz 
zjazdów należy wykonać z kostki betonowej typu „Stare Miasto". Ten typ kostki nie 
pojawia się w pozostałej części dokumentacji technicznej tj. opisie technicznym, 
Przedmiarze robót oraz SY. Prosimy o podanie typu kostki który należy przyjąć do 
wyceny. 

WYJAŚNIENIE 

ad. 1 

Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem budowlanym zezwolenia. 
- część drogowa podstawowa realizowana będzie w procedurze zgłoszenia robót 
budowlanych - zgłoszenie z dnia 25.09.2013r 

- część drogowa obejmująca wyloty na drogi wojewódzkie - zgłoszenie z dnia 16.01.2014r. 
- część obejmująca budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia dróg 

oraz przebudowę sieci energetycznej - pozwolenie na budowę nr 1077/2013, 
- część obejmująca przebudowę i budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej -
pozwolenie na budowę nr 65/2014 

ad. 2 

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całej 
inwestycji w myśl zapisów ustawy prawo budowlane. 

ad. 3 

Zamawiający jest w posiadaniu podpisanych porozumień kolizyjnych oraz umów 
przyłączeniowych z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. 

ad. 4, 5, 9 

Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w trakcie 
trwania inwestycji. 

ad. 6, 7, 8 

Zamawiający wyklucza prowadzenie prac objętych przedmiotową inwestycją w okresie zimy. 
Rozpoczęcie robót Zamawiający przewiduje w połowie kwietnia 2014r. Wymagany termin 
zakończenia zadania i podpisania końcowego protokołu odbioru winien nastąpić do dnia 28 
listopada 2014r. (odpowiednie zapisy w SIWZ w tym we wzorze umowy, bez możliwości 
przedłużenia terminu zakończenia zadania). 



ad. 10. 

Zamawiający nie dysponuje składowiskiem odpadów, 

ad. 11. 

Materiały rozbiórkowe pozostające własnością Zamawiającego do odzysku to kruszywo 
podbudów, kostka betonowa z chodników, nieuszkodzone rury i kręgi z demontażu 
rurociągów i studni, frez z nawierzchni asfaltowych, zdemontowany wodociąg wraz 
z armaturą. Pozostałe materiały rozbiórkowe jako gruz oraz nadmiary gruntu pozostaną 
w dyspozycji Wykonawcy z odwozem na wybrane przez siebie składowisko lub utylizację. 
Wykonawca winien uwzględnić to w cenie ofertowej. 

ad. 12 

Aktualne uzgodnienia branżowe zamieszczone są w wersji elektronicznej projektów 
budowlanych umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.pilica.pl 

ad 13. 

Włazy kanalizacyjne należy dostarczyć z żeliwa szarego zwykłego, wszystkie studnie należy 
wyposażyć w pierścień odciążający. 

ad. 14. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu geosyntetyku pod warunkiem 
przedstawienia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi obliczeń 
wzmocnienia podłoża, celem uzyskania wymagań nośności zdefiniowanych 
w ST D-04.04.02d 'Wzmocnienie podbudowy georusztem' (pkt 5.2 podpunkt 12,13). 

Ponadto konstrukcja nawierzchni winna być wykonana na podłożu sprowadzonym do 
kategorii Gl, charakteryzującym się wartością wskaźnika zagęszczenia Is> 1,00(1,03-KR4) 
oraz wtórnym modułem zagęszczenia E2>100(120-KR4) MPa, w przypadku niemożności 
uzyskania powyższych parametrów, należy zwiększyć grubość w-wy wymienianego gruntu. 

ad. 15 . 

W pozycjach przedmiarów robót dotyczących ułożenia georusztu nie należy przewidywać 
wykonania stabilizacji podłoża cementem lub wapnem, stąd pkt 5.2 podpunkt 2 oraz punkt 
6.3 ST D-04.04.02d. Wzmocnienie podbudowy georusztem, należy uznać jako nieaktualne. 

ad. 16,17. 

Podane w przedmiarze robót ilości zawierają niezbędne normowe (zawarte w KNR 
911/101/1(1)) zakłady georusztu. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie niezbędne 
zakłady określone w ST D-04.04.02A. Wzmocnienie podbudowy georusztem. 

ad. 18. 

Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 

http://www.pilica.pl


ad. 19 

Zamawiający nie może podać typu separatorów olejowych i osadników poza informacje 
zawarte w projekcie, gdyż nie może wskazywać dostawcy. Dokumentacja projektowa 
zawiera informacje wystarczające do zakupu separatorów tj. ich parametry pracy, materiał 
z jakiego mają być wykonane. 
Poniżej informacja zawarta w projekcie: 
- zlewnia 1, osadnik wód opadowych, kołowy o średnicy wewnętrznej 2,Om, pojemność 
czynna 4m3. -separator lamelowy, kołowy o średnicy wewnętrznej l,5m, wydajność 
nominalna 301/s, maksymalna 3001/s. 
- zlewnia 2, osadnik wód opadowych, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, pojemność 
czynna 2m3. -separator lamelowy, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, wydajność 
nominalna 31/s, maksymalna 301/s. 
- zlewnia 3, osadnik wód opadowych, kołowy o średnicy wewnętrznej l,5m, pojemność 
czynna 3m3. -separator lamelowy, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, wydajność 
nominalna 1 Ol/s, maksymalna 1001/s. 
- zlewnia 4, osadnik wód opadowych, kołowy o średnicy wewnętrznej l,5m, pojemność 
czynna 3m3. -separator lamelowy, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, wydajność 
nominalna 151/s, maksymalna 1501/s. 
- zlewnia 5, osadnik wód opadowych, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, pojemność 
czynna 2m3. -separator lamelowy, kołowy o średnicy wewnętrznej l,2m, wydajność 
nominalna 61/s, maksymalna 601/s. 

Osadniki i separatory stanowić będą gotowe wyroby budowlane i dostarczone zostaną na 
budowę w elementach z instrukcją montażu. 
Osadnik i separator należy posadowić na warstwie chudego betonu a ściany zewnętrzne 
izolować bitumicznie 
Wymagana prefabrykacja obiektów z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 o klasie 
wodoszczelności W8. 

ad. 20 

Wymienione nieruchomości położone na działkach określonych w cytowanym uzgodnieniu 
nie będą podłączone w kierunku przebudowywanych ulic ze względów wysokościowych, 
podłączenie ich nastąpi przy przebudowie ulicy 3-go Maja i Zawierciańskiej. 

ad. 21. 

Wszystkie krawężniki ograniczające jezdnie winny być krawężnikami betonowymi o wym. 
20/3Ocm. Taki krawężnik przyjęto w przedmiarze robót. 

ad. 22 

W całym projekcie przyjęto na chodnikach oraz schodach kostkę betonową wibroprasowaną 
o grubości 8cm. Taką też przyjęto w przedmiarze robót. 

ad.23. 



Nawierzchnię chodników i zjazdów wykonać z kostki „Stare miasto" wg specyfikacji „Old 
Town" o gr. 8cm lub kostki „Holland" o gr. 8cm rozróżnione kolorystycznie: 
- kolor czerwony na zjazdach 
- kolor szary na chodnikach 

Nawierzchnię jezdni ulic KJD'DCC"I czyli ul. Reformacka - Klasztorna wykonać z kostki 
„Behaton" o gr. 8cm 


