
 

                                        

                                                  Swarzędz, dnia 23 sierpnia 2022 r. 

WRPZP.271-08/2022 

 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Bu dowa chodników 

w Wierzonce i Wierzenicy, Gmina Swarz ędz”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

DOT. BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ 

ODWODNIENIEM WZDŁUŻ GŁÓWNEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO WE WSI 

WIERZENICA 

Pytanie nr 1  

Zgodnie z zapisem z opisu technicznego projektu wykonawczego dla branży drogowej punkt 

1.8 „Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce składowania wskazane przez 

Inwestora” proszę o wskazanie miejsca wywozu i składowanie gruntów z wykopu. 

Odpowied ź nr 1  

Zmienia się zapis na „Grunt z wykopu należy wywieźć na składowisko Wykonawcy.” 

 

Pytanie nr 2a  

Zgodnie z zapisami z STWiOR D.10.10.01 WIATY PRZYSTANKOWE [AUTOBUSOWE] 

proszę o przesłanie „ indywidualnego projektu zaakceptowanego przez właściciela 

istniejących wiat” lub o wskazanie / opis „waty typowej” jakie należy zamontować w ramach 

realizacji w/w inwestycji.  

Odpowied ź nr 2a  

Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz przy 

akceptacji Inżyniera/Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2b  

Zgodnie z zapisami z STWiOR D.10.10.01 WIATY PRZYSTANKOWE [AUTOBUSOWE] 



proszę o przesłanie dokumentacji projektowej dla koszy na śmieci. 

Odpowied ź nr 2b  

Kosze na śmieci należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz przy akceptacji 

Inżyniera/Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 2c  

Zgodnie z zapisami z STWiOR D.10.10.01 WIATY PRZYSTANKOWE [AUTOBUSOWE] 

proszę o wykreślenie z w/w Specyfikacji zapisu: „Miejsce pozyskania materiałów musi 

uzyskać akceptację Inżyniera” 

Odpowied ź nr 2c  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 3  

Zgodnie z pismem od Powiatowego Konserwatora Zabytków projektowana inwestycja  

w części przebiega przez obszar występowania stanowiska archeologicznego w związku  

z tym czy zalecone przez PKZ  badania archeologiczne zostały już wykonane, jeśli tak to 

proszę o ich udostępnienie, czy też ich zlecenie i wykonanie w imieniu Inwestora ma zostać 

uwzględnione przez Wykonawcę podczas obliczenia ceny oferty? 

Odpowied ź nr 3  

Badania archeologiczne są w zakresie Wykonawcy robót. 

 

Pytanie nr 4  

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej do projektu branża wod.-kan. Budowa 

kanalizacji deszczowej w ramach dokumentacji technicznej "Budowa chodnika wraz  

z oświetleniem i małą architekturą oraz odwodnieniem wzdłuż głównego ciągu 

komunikacyjnego we wsi Wierzenica". 

Odpowied ź nr 4  

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień dokumentację geotechniczną. 

 

Pytanie nr 5  

Czy włazy dla studni Kanalizacji Deszczowej zlokalizowane w nawierzchni asfaltowej mają 

zostać zamontowane jako włazy w obudowie betonowej (tzw. zestawy naprawcze)?  

Odpowied ź nr 5  

Zamawiający potwierdza, iż włazy kanalizacyjne w nawierzchni drogowej mają być 

wyposażone w tzw. zestawy naprawcze. 

 



 

 

Pytanie nr 6  

Proszę o przesłanie schematu rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej po budowie 

kanalizacji deszczowej, najlepiej w formie przekroju normalnego, oraz STWiOR dla 

poszczególnych warstw odtwarzanych nawierzchni. Ponadto proszę o potwierdzenie iż 

odtworzenie warstwy ścieralnej, zgodnie z przedmiarem robót, ma być na takiej samej 

szerokości ja pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz, że pod warstwą wiążącą 

nie przewidziano zastosowania geosiatki wzmacniającej warstwy bitumiczne. 

Odpowied ź nr 6  

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający przekazuje schemat odtworzenia 

nawierzchni w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszystkie poszczególne 

warstwy są uwzględnione w przekazanych STWiORB. 

 

DOT. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DZIAŁKOWEJ W WIERZONCE,  

GM. SWARZĘDZ 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o przesłanie schematu rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej , najlepiej  

w formie przekroju normalnego, oraz STWiOR dla poszczególnych warstw odtwarzanych 

nawierzchni. Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na fakt, że oś kanału deszczowego 

zlokalizowana jest średnio około 1,5 m od krawędzi jezdni, natomiast w przedmiarach 

uwzględniono odtworzenie nawierzchni tylko w pasie wykopu co skutkować będzie 

pozostawieniem pasa nawierzchnie asfaltowej o śr. szerokości 60-80 cm, między 

prowadzonymi robotami ziemnymi a krawędzią jezdni. W ocenie Wykonawcy istnieje 

znaczące ryzyko, że podczas prowadzonych robót ziemnych dla kanalizacji deszczowej pas 

ten ulegnie zniszczeniu, dlatego też Wykonawca wnioskuje o uwzględnienie 

konieczności  rozebrania i odtworzenia całej nawierzchni od krawędzi jezdni do zewnętrznej 

granicy robót ziemnych dla kanalizacji deszczowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku Wykonawcy proszę o uzupełnienie przedmiarów o dodatkowy zakres.  

Odpowied ź nr 7  

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z opisem w pozycjach 

przedmiarowych dla kanalizacji deszczowej: poz. 1-10 i 72-79 i robót drogowych: poz. 1-4  

i 56-61. Sumaryczne powierzchnie przyjęte w kosztorysach obejmują wykonanie pasa 

nawierzchni asfaltowej do krawędzi chodnika. STWiOR dla poszczególnych warstw 

odtwarzanych nawierzchni są ujęte w specyfikacjach dla robót drogowych. 



 

Pytanie nr 8 

Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej do projektu wykonawczego na budowę 

kanału deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami w ulicy Działkowej w m. Wierzonka, 

na działce nr ew. 16 i 13/7.  

Odpowied ź nr 8  

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej. 

 

Pytanie nr 9 

Czy włazy dla studni Kanalizacji Deszczowej zlokalizowane w nawierzchni asfaltowej mają 

zostać zamontowane jako włazy w obudowie betonowej (tzw. zestawy naprawcze)?  

Odpowied ź nr 9 

Tak, zgodnie z pozycjami przedmiarowymi robót drogowych; poz. 66-73. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że nie jest autorem dokumentacji 

projektowej i nie jest odpowiedzialny za jej jakość, jak i za sprawdzenie jej poprawności  

i wykonalności na etapie przygotowania oferty. W związku z tym Wykonawca wnosi  

o usunięcie zapisu „Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przekazana dokumentacja jest 

kompletna i po jej sprawdzeniu nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej poprawności ”, jako 

nieuprawnionego żądania Zamawiającego od Wykonawcy.  

Odpowied ź nr 10 

W art. 651 Kodeksu cywilnego zawarto regulację, w myśl której: „Jeżeli dostarczona przez 

inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do 

prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

inwestora.” Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego o dostrzeżonych wadach w dostarczonej dokumentacji.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 wzoru umowy  

i nadaje mu brzmienie: 

„ 1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej umownego zakresu robót 

– Wykonawca jeżeli w trakcie realizacji robót dostrzeże wady dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie”.  

 

 

 



Pytanie nr 11 

Dotyczy § 7 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie na końcu ustępu „o ile okażą się 

zasadne". Zamawiający może oczekiwać, że Wykonawca przejmie do swojej 

odpowiedzialności wszelkie zgłoszenia roszczeń, ale nie może wymagać od Wykonawcy, że 

ten zaspokoi wszystkie roszczenia i to nawet te, które są bezzasadne. 

Odpowied ź nr 11  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę powyższego postanowienia i nadaje mu  brzmienie: 

„7.  Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące 

skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych 

roszczeń, włącznie z roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

zaspokojenia roszczeń, o których mowa powyżej, o ile okażą się zasadne.” 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy § 20 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy. Prosimy o usunięcie wskazanej jednostki 

redakcyjnej. Za pis ten może stanowić znaczące utrudnienie w rozliczeniach dokonywanych 

przez Wykonawcę. Jedną z przykładowych sytuacji jest choćby zwłoka Podwykonawcy  

w dostarczeniu faktury do Wykonawcy. Zdecydowanie wystarczającym warunkiem 

gwarantującym szybkie rozliczanie podwykonawców jest narzucenie przez Zamawiającego 

obowiązku płacenia podwykonawcom w 15 dni od otrzymania faktury. Dlatego prosimy  

o zmianę jak na wstępie. 

Odpowied ź nr 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego postanowienia umownego. 

Zamawiający wymaga, aby rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami 

zostało dokonane przed zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

 Z poważaniem 

        Marian Szkudlarek 

         

                                       

                                                                                          


