
       
 

 

 
Gorlice, dnia 07.04.2020 r.  

 
PZD.272.2.2020  
 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Rozbudowa 
drogi powiatowej 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa od km 1+955,00 do km 2+165,00 
wraz z infrastrukturą techniczną  w m. Szymbark  - Etap I Rozbudowa drogi powiatowej 
1507K Szymbark - Bystra - Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką 
istniejącego mostu i budową nowego mostu  w km 1+992,22 
 
 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych                

/t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm./ udostępnia wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ,udziela 
wyjaśnień oraz informuje o modyfikacji SIWZ: 
 

Wniosek Nr 4 
 
Treść wniosku:  
„1. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie oryginału wadium w postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym? 
2. Jeśli tak, prosimy o podanie adresu e-mail, na który należy przesłać ww. dokument” 
Odpowiedź Zamawiającego:   

Ad. 1 
Tak. W przypadku wniesienia dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno ono 

obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez 
gwaranta  tj. oryginału dokumentu. Jako oryginał dokumentu elektronicznego rozumie się dokument 
w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez 
gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższego nie 
spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Ad. 2  
 pzdgorlice@pzdgorlice.pl 
 
Treść zmienionej SIWZ w zakresie formy składania wadium w załączeniu. 
 

Wniosek Nr 5 
Treść wniosku:  

1. „Prosimy o jednoznaczne określenie, czy przedmiary zamieszczone na stronie Zamawiającego mają 
charakter poglądowy, czy wiążący. Wskazanie wymagania ryczałtowego za przedmiot umowy z 
równoczesnym rozliczeniem prac na podstawie kosztorysu jest sprzeczne z ideą wynagrodzenia ryczałtowego. 
Prosimy również o potwierdzenie, iż na wynagrodzenie ryczałtowe składają się również wszelkie pozostałe 
koszty wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie występujące w przedmiarach robót 
oraz które również należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  Jeśli Zamawiający potwierdza, że 
przedmiary są poglądowe, proponujemy do umowy nie dołączać kosztorysów a wykaz elementów 
rozliczeniowych dla celów rozliczenia kontraktu ryczałtowego (np. działami: Roboty przygotowawcze, 
rozbiórka, roboty ziemne, etc.)” 

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiary mają charakter pomocniczy. Cena ogólna przedstawiona 
przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty określone w przedmiocie zamówienia i dokumentacji 
projektowej  oraz materiały potrzebne do jej wykonania. O ile w dokumentacji projektowej pewne 
świadczenia nie zostały w ogóle lub nie całkowicie lub nie jednoznacznie przewidziane lub opisane 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia kontraktowe w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach formalności, jakie powinny zostać  dopełnione 
po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 



jest przedłożenie m.in. kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia,  który stanowić będzie 
załącznik do umowy. Forma sporządzenia kalkulacji leży po stronie Wykonawcy.  

 
 

2. „Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na przyjęte w postępowaniu rozliczenie zamówienia jako 
wynagrodzenie ryczałtowe oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ofertę 
należy przygotować na formularzu ofertowym (załącznik nr. 3 do SIWZ) wraz z podaniem ceny 
ryczałtowej, natomiast kosztorysy ofertowe należy przedłożyć zgodnie min. z zapisami załącznika nr  4 do 
SIWZ dopiero jako wymagany załącznik nr. 2 do podpisanej umowy. Prosimy o jednoznaczne 
potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej kosztorysów sporządzonych na 
podstawie przedmiarów zamieszczonych do dokumentacji przetargowej. Proponujemy do umowy nie dołączać 
kosztorysów a wykaz elementów rozliczeniowych dla celów rozliczenia kontraktu ryczałtowego (np. 
działami: Roboty przygotowawcze, rozbiórka, roboty ziemne, etc.)” 

Odpowiedź Zamawiającego:  Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny 
ofertowej (kosztorys). Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie składania ofert określone 
są w dziale 10 SIWZ. 

 

 
3. „Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada jakiekolwiek rysunki z inwentaryzacją istniejącego obiektu 

mostowego niezbędne do prawidłowego zobrazowania stanu technicznego obiektu przeznaczonego do 
rozbiórki oraz rzetelnego skalkulowania wykonania przedmiotowych prac. Przedmiotowa dokumentacja 
przetargowa nie zawiera rysunków inwentaryzacyjnych istniejącego obiektu mostowego min. przekroju 
poprzecznego i przekroju podłużnego. Prosimy o uzupełnienie brakujących rysunków lub zamieszczenie 
ekspertyzy obiektu mostowego dla zobrazowania stanu technicznego istniejącego obiektu mostowego”.  

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie posiada z inwentaryzacji istniejącego obiektu 
mostowego oraz ekspertyzy istniejącego obiektu mostowego. 

 
4. „Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada jakiekolwiek wytyczne, uzgodnienia dotyczące projektu 

Tymczasowej organizacji ruchu np. sugerowaną / preferowaną trasę objazdu oraz w przypadku 
potwierdzenia konieczności wykonania tymczasowej kładki dla pieszych również prosimy o wskazanie jej 
sugerowanej / preferowanej lokalizacji”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Sugeruje się aby objazd dla pojazdów o masie całkowitej do 8 ton 
odbywał się drogą wojewódzką 977, drogą krajową nr 28, drogą powiatową 1469K  Gorlice – Bystra 
– Łużna i drogą gminną Bystra Koło Technikum. Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 8 ton 
sugeruje się trasę objazdu drogą powiatową 1466K Stróże – Polna – Łużna, drogą wojewódzką 977 
i drogą krajową nr 28. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciągłości  ruchu drogowego i  
pieszego na czas trwania robót 

 
5. „W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dział 19 pkt. 10 również uwzględnienia kosztu 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej / kosztorysowej 
„Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu związanej z obiektem  zgodnie z 
zatwierdzeniem i dokumentacją projektową””.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Koszty wprowadzenia, utrzymania i likwidacji tymczasowej 
organizacji ruchu związanej z obiektem  zgodnie z zatwierdzeniem i dokumentacją projektową  

należy uwzględnić w kosztach pośrednich.  

 

 
6. „Prosimy o potwierdzenie, iż w wskazanym rejonie obiektu Wykonawca nie będzie ponosił kosztów 

związanych z wydłużeniem tras komunikacji zbiorowej. Równocześnie w przypadku potwierdzenia nie 
dysponowania przez Zamawiającego projektem tymczasowej organizacji ruchu prosimy w celu opisu 
przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny przynajmniej o wskazanie sugerowanej / preferowanej trasy 
objazdu”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z wydłużeniem 
tras komunikacji zbiorowej. Sugerowane trasy objazdu opisane zostały w odpowiedzi na pytanie 4. 

 
  



7. „W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego sugerowanej trasy objazdu prosimy o potwierdzenie, iż 
z uwagi na ograniczenie tonażowe w ciągu rozbudowywanej drogi powiatowej 1507K wystarczającym będzie 
umożliwienie ruchu dla samochodów do 3,5 tony jak najkrótszą trasa objazdową najbliższymi drogami 
lokalnymi. Równocześnie wskazujemy, iż opis przedmiotu zamówienia powinien zostać określony w sposób 
wyczerpujący i jednoznaczny umożliwiający oferentom prawidłowe skalkulowania prac i oszacowanie ryzyka 
występującego przy uzgadnianiu  projektu organizacji ruchu z zarządcą dróg”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Sugerowane trasy objazdu opisane zostały w odpowiedzi na pytanie 
4. 
 

 
8. „Dotyczy Przedmiaru poz. 42 „Montaż barieroporęczy H1W8”. Czy zamawiający dopuści zastosowanie 

innych barieroporęczy mostowych niż wskazane w dokumentacji. Prosimy o dopuszczenie zastosowania 
bariero poręczy mostowych o parametrze H2/W2”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie bariero poręczy mostowych 
o parametrze H2/W2. 

 
9. „W celu wykonania nowego obiektu mostowego Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić sposób 

zabezpieczenia płynącej wody. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty dotyczące powyższego zabezpieczenia 
należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. Bazując na doświadczeniu Wykonawcy z uwagi, iż 
prawdopodobnie zachodzi konieczność wykonania zabezpieczenia przed napływającą wodą poprzez zabicie 
stalowych ścianek szczelnych prosimy o dodanie dodatkowej pozycji przedmiarowej umożliwiającej 
uwzględnienie takowej konieczności w ofertach Wykonawców”.  

 Odpowiedź Zamawiającego:  Koszty dotyczące  zabezpieczenia wykopów należy ująć 
w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykopy. 

 
10. „Prosimy o wyjaśnienie, czy podane w przedmiarach robót ilości dotyczące zabezpieczenia obiektu mostowego 

przed działaniem wód potoku Bystrzanka za pomocą koszy z siatki stalowej (poz. 50 przedmiaru robót) 
są prawidłowe. Według naszej opinii i przeliczeń wskazana ilość jest zdecydowanie za mała w stosunku do 
wymaganej ilości  do wykonania a wynikającej z dokumentacji projektowej. Prosimy o potwierdzenie lub 
jednoznaczne wskazanie właściwej ilości zabezpieczenia jaką należy skalkulować w ofercie.  
Czy jednocześnie uwzględniono w tejże ilości umocnienie stożków koszami stalowymi, zgodnie 
z dokumentacją?” 

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiar robot jest elementem pomocniczym, roboty należy 
wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlany. 

  
11. „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie i udostępnienie tabeli robót ziemnych dla przedmiotowego zadania. 

Według naszych opinii i przeliczeń wskazana ilość dotycząca robót ziemnych w poz. 11,12,13 przedmiaru 
robót jest zdecydowanie nie wystarczająca od wymaganej do wykonania a wynikającej z dokumentacji 
projektowej. Prosimy o potwierdzenie lub jednoznaczne wskazanie właściwej ilości jaka należy skalkulować 
w ofercie w poz. 11-13”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Przedmiar robot jest elementem pomocniczym , rzeczywista ilość 
robót ziemnych będzie wynikać z przyjętej technologii realizacji robót  przez Wykonawcę  i taką 
należy przyjąć do wyceny .  
 
 

12. „Prosimy o potwierdzenie, iż omawiany zarówno w Projekcie Budowlanych jak i Projekcie wykonawczym 
obiekt mostowy w km 2+135,83, będzie stanowił przedmiot jednego z kolejnych postępowań przetargowych 
związanych z rozbudową drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa. Równocześnie prosimy o 
potwierdzenie, że pozostały zakres opracowanej dokumentacji projektowej dla rozbudowy w km 1+955,00 
do km 2+165,00 będzie przedmiotem jednego z kolejnych postępowań przetargowych zapewne w kolejnych 
latach 2021-2022”.  

 Odpowiedź Zamawiającego:  Omawiany zarówno w Projekcie budowlanych jak i Projekcie 
wykonawczym obiekt mostowy w km 2+135,83, wraz z  rozbudową drogi powiatowej 1507K 
Szymbark – Bystra – Szalowa w km 1+955,00 do km 2+165,00  nie  stanowi  przedmiot 
zamówienia. Zadanie realizowane będzie w latach następnych w miarę posiadanych środków 
finansowych i pozyskaniu funduszy zewnętrznych. 
 
 



 
 
 
Wniosek Nr 6 
Treść wniosku:  

1. „Dot. §2 ust. 1 Umowy 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: 
„Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy”. 
Wskazać bowiem należy, że roboty budowlane wykonawca może rozpocząć dopiero po formalnym 
przekazaniu terenu budowy, nie natomiast po podpisaniu umowy”. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Dokonano zmiany treści SIWZ – zał.  Nr 4 w § 2 ust. 1 
 
Treść zmienionego załącznika do SIWZ w załączeniu. 
 

2. „Dot. §8 Umowy 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy rozliczania częściowego- nie częściej niż raz na miesiąc. 
Wskazać należy, że pozostawienie fakturowania powykonawczego powoduje ogromne obciążenie finansowe i 
rodzi konieczność finansowania inwestycji przez Wykonawcę”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie przewiduje się rozliczenia częściowego. Zamawiający 
przewiduje jedynie możliwość podziału realizacji zadania na etapy, w takim przypadku  płatność 
należnego wynagrodzenia również podzielona zostanie na etapy, zgodnie z założonymi etapami i ich 
realizacją jako przesłanki umożliwiającej zmianę treści umowy.  
 

3. „Dot. załącznika nr 1 do umowy 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości dokonywania odbiorów częściowych- nie częściej niż raz na 
miesiąc”. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonywał będzie 
zatwierdzenia i odbioru wykonanych poszczególnych robót wpisem do dziennika budowy.  
 

4. „Wykonawca prosi o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5%. Wskazać 
należy, że zmiana wysokości zabezpieczenia zwiększy dostępność dla przedsiębiorców do udziału w 
niniejszym postępowaniu, a tym samym zachowana zostanie zasada uczciwej konkurencji. Ponadto wskazać 
należy, że wartość 5% w sposób wystarczający zabezpieczy interesy Zamawiającego, mając chociażby na 
uwadze wartość kar umownych wskazanych we wzorze umowy”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje 
w wysokości 10% wartości umowy. 

 

5. „Czy Wykonawca składając ofertę w imieniu konsorcjum może złożyć wadium w formie innej niż pieniężna 
jako Lider konsorcjum, jeżeli z załączonego pełnomocnictwa wynika, że jest od uprawniony/zobowiązany 
do złożenia wadium w imieniu konsorcjum?” 

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak. 
 

 

6. „Zgodnie z zaleceniami UZP Wykonawca wnosi o możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną: 
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca 

zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 
korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej 
należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe 
jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. 
Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - 
do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu 
składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji 
w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a 
także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu 



komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, 
zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. 

Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien 
ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez 
wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien 
umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny. https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-
elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego” 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.  
 
 
 
 
 
 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

