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WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

nr: PGD/ZDToruń/04/2017 na budowę dróg rowerowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

W materiałach przetargowych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego nie podano wzoru umowy. 

Proszę o uzupełnienie brakującego dokumentu. Zwracamy uwagę, że brak w/w umowy uniemożliwia prawidłową i 

rzetelną wycenę oferty z uwagi na nieznajomość warunków realizacji zadania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16) ustawy prawo zamówień publicznych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

zawiera co najmniej istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego znajdują się w Rozdziale XIII SIWZ 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące 

przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub 

innych opracowań). 

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące 

przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Rozdziałem I SIWZ, punkt 6: Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 2.257.464,30 zł brutto i taka jest zabezpieczona w budżecie. Wartością szacunkową zamówienia jest kwota ta 

pomniejszona o podatek VAT. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości wprowadzania zmian 

w załączonych przedmiarach? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ryczałtowy charakter zamówienia dopuszcza obliczenie ceny ofertowej w dowolny sposób. zamawiający nie wymaga 

złożenia wraz z ofertą żadnych kalkulacji ani kosztorysów. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego, a które 

Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych 

dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz 

lokalizacji odcinków próbnych. 

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudów kruszywowych z mieszanki 

wapiennej 0/31,5? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o informację czy grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać w budowie nasypów? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Grunt uzyskany z wykopów nie powinien być wykorzystywany w budowie nasypów, gdyż będzie on zawierał 

materiału organicznego (nasiona, korzenie), który mógłby powodować powstawanie odkształceń/przebić nawierzchni. 

 

Pytanie Wykonawcy: 
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Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Czy warunki rozszerzonej gwarancji obejmują utrzymanie drogi w okresie udzielonej gwarancji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Utrzymanie obiektu budowlanego będzie należało do jego właściciela. Warunki rozszerzonej gwarancji obejmują 

dokonywanie napraw obiektu budowlanego bez względu na to czy uszkodzenia powstały w wyniku błędnego lub 

nieprawidłowego wykonania robót budowlanych czy też samoczynnie. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie innego środka do zamulenia przepustów niż grunton? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Rozdziałem I SIWZ, pkt 5: jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w jej załącznikach pojawia się wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter 

przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który 

jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard 

wykonania w stosunku do podanych w SIWZ lub załącznikach przykładów. 

 

Jednocześnie w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca przesłał Zamawiającemu 

wnioski, które w ocenie Zamawiającego nie spełniają dyspozycji art. 38 ust. 1 ustawy Pzp ponieważ nie są 

zwróceniem się o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 Przepisy ustawy Pzp nie dają możliwości stawiania takich wymagań Zamawiającemu przez Wykonawców 

jednak w celu równego traktowania Wykonawców, Zamawiający przedstawia poniżej swoje stanowisko w tej sprawie: 

 

Wniosek wykonawcy: 

Prosimy o dołączenie SST. 

Prosimy o udostępnienie projektu organizacji ruchu. 

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych. 

Stanowisko Zamawiającego: 

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający udostępnia dodatkowe dokumenty. 

 

 Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w składanych ofertach. 

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

W SIWZ jest: 

Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako: 

OFERTA na budowę dróg rowerowych 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 14.09.2017 r. GODZINĄ 14.00 

Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert. 

1. Oferty należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń. 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2017 r. o godzinie 9.00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń dnia 

14.09.2017 r. o godzinie 14.00. 

 

Zmienia się na: 

Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej kopercie oznaczonej jako: 

OFERTA na budowę dróg rowerowych 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 18.09.2017 r. GODZINĄ 13.00 

Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert. 

1. Oferty należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń. 

2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2017 r. o godzinie 11.00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń dnia 

18.09.2017 r. o godzinie 13.00. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 581443-N-2017  
Data: 31/08/2017  
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna  113, 
87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-
09-14, godzina: 09:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-18, godzina: 11:00,  
 


