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ZP. 271.1.5.2020 
 
 
 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  
 

oraz  
 

ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA, 
 

ZMIANA   TREŚCI   OGŁOSZENIA,  
 

PRZEDŁUŻENIE   TERMINU   SKADANIA   OFERT 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja ul. 
Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej 

 

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w 
niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz informuje o zmianie treści SIWZ, zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 
opublikowanego w dniu 30.09.2020 r. oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu do dnia 19 października 2020 r. do godz. 1000. 
 

1) Odpowiedzi na pytania: 
 

PYTANIE 
1. Zgodnie z zamieszczonym Projektem Budowlanym Remontu ul. Kościelnej w ramach remontu 

nawierzchni należy sfrezować istn. nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i ułożyć geowłókninę 
PGM-14, geosiatkę szklaną, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm oraz 
warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm. W związku z tym rzędne 
projektowane nawierzchni powinny być wyższe o min. 4 cm od rzędnych istniejących. Tymczasem 
wg Profilu podłużnego rys. nr 2 rzędne projektowane są takie same jak istniejące, a nawet w 
kilku miejscach rzędna projektowana idzie niżej niż istniejąca. Prosimy o wyjaśnienie tych 
niezgodności. 

 

ODPOWIEDŹ 
Aby uzyskać odpowiednią ilość miejsca na ułożenie PGM-14, warstwy wiążącej 5cm oraz ścieralnej 
4cm należy wykonać frezowanie 5cm, rozbiórkę kamienia z poz. 2 przedmiaru branży drogowej oraz 
z poz. 2 przedmiaru branży sanitarnej. 
 

PYTANIE 
2. Zgodnie z SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia wycenę wartości przedmiotu zamówienia 

należy dokonać na podstawie dokumentacji oraz opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót 
jest tylko pomocniczy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie nast. pozycji 
zamieszczonego przedmiaru robót, których nie ma w Projekcie Budowlanym: 
a) Poz. 2 d.1. „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wy. 14 cm w 

ilości 499,35 m2”. Prosimy o odpowiedź, czy rozebranie w/w kostki wchodzi w zakres 
niniejszego postępowania? W przypadku konieczności rozbiórki kostki kamiennej prosimy o 
podanie, gdzie jest ułożona w/w kostka. 

b) Poz. 18 d.3 Przedmiaru robót  „Warstwa wyrównawcza istn. konstrukcji drogi o gr. 10 cm 
na powierzchni 920,70 m2”. Nie ma tej pozycji w zamieszczonym Projekcie Budowlanym. 



Prosimy o odpowiedź, czy ułożenie w/w warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres 
niniejszego postępowania? 

c) W przypadku konieczności ułożenia w/w warstwy wyrównawczej prosimy o podanie 
materiału, z jakiego ma ona być wykonana (beton asfaltowy, tłuczeń kamienny?). 

 

ODPOWIEDŹ 
2a. Tak, rozebranie ww. kostki wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Obejmuje to pozostały 
obszar drogi po rozbiórkach z poz. 2 przedmiaru kanalizacji deszczowej.  
2b. Tak, ułożenie warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 
2c. Tłuczeń kamienny. 
 

PYTANIE 
3. Prosimy o podanie kategorii ruchu KR w/w drogi. 
 

ODPOWIEDŹ 
Kategoria ruchu KR2 
 
PYTANIE 
4. Zamieszczone SST dot. nawierzchni bitumicznych opierają się o stare, nieaktualne normy. 

Prosimy o zamieszczenie ST dot. warstw nawierzchni bitumicznych zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

ODPOWIEDŹ 
Dodano pliki dot. ww. SST z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi w formie 
załączników. 
 

PYTANIE 
5. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

ODPOWIEDŹ 
Zamieszczono zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, należy wykonać tylko oznakowanie 
poziome. 
 
PYTANIE 
6. Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego: cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót) 

czy grubowarstwowe (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia) i ew. jaki rodzaj (termoplast, 
chemoutwardzalne). 

 

ODPOWIEDŹ 
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót). 
 

PYTANIE 
7. Uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowieckim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, ORANGE POLSKA straciły ważność. Prosimy o zamieszczenie 
aktualnych uzgodnień. 

 

ODPOWIEDŹ 
Uzgodnienia były ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana 
umowa winien zwrócić się do gestorów sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień. 
 

PYTANIE 
8. Zamawiający w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia w celu spełnienia wymagań odnośnie 

zdolności zawodowej wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia 
konstrukcyjno-budowlane z ograniczeniami wraz z uprawnieniami drogowymi. Zgodnie z 
Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami 
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zarówno bez ograniczeń jak i z ograniczeniami) nie 



uprawniają do kierowania robotami drogowymi. Tylko uprawnienia wydane w latach 1994-2003 
obejmowały w swoim zakresie roboty drogowe, od 2003r kierować robotami drogowymi mogą 
tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności inżynierowej drogowej. W 
postępowaniu j/w występują tylko roboty drogowe i instalacyjne, nie występują roboty związane 
z budową obiektów i w związku z tym kierownik budowy powinien wykazać się posiadaniem 
uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej. Prosimy o zmianę w/w zapisu 
SIWZ. 

 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy. Zamawiający wymaga:  

– aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby 
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, tzn. 
posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z 
późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą 
z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadającego 
aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2) Zamawiający wprowadził ww. zmiany w treści SIWZ oraz załączniku nr 9 do SIWZ; 

3) W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 19 
października 2020 r. do godz. 1000; 

4) Zamawiający dostosował do wprowadzonych zmian ogłoszenia dotyczących niniejszego 
zamówienia opublikowane:  
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

2) na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/; 
3) na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.umgostynin.bip.org.pl/index/index/id/4584; 
4) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

Burmistrz Miasta Gostynina 
 

Paweł Witold Kalinowski 
 
 


