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Siechnice, dnia 02.03.2021 r.

INFORMACJA
O WPROWADZONYCH ZMIANACH
I UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św.
Krzyża w Siechnicach”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) udziela
następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany:
Pytanie nr 1: Proszę o zamieszczenie sylwetki słupa i oprawy oświetleniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółowym słupa i oprawy. Słup i oprawa zostały
szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.
Pytanie nr 2: Proszę o zamieszczenie przedmiarów robót na kładkę oraz remont mostu.
Odpowiedź: Uzupełniono
w zaktualizowanej dokumentacji w dniu 24.02.2021 r. Przedmiar jest
dokumentem pomocniczym i nie stanowi Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 3: Proszę o zamieszczenie badań geologicznych.
Odpowiedź: Uzupełniono w zaktualizowanej dokumentacji w dniu 24.02.2021 r.
Pytanie nr 4: Proszę o podanie typu barier lub zamieszczenie rysunków poglądowych bariery na ul. Św.
Krzyża.
Odpowiedź: Uzupełniono rysunek balustrad w zaktualizowanej dokumentacji w dniu 24.02.2021 r. Bariery
drogowe zawarte są w części mostowej.
Pytanie nr 5: Prosimy o podanie kilometrażu w jakim należy dokonać przebudowy ulicy Św. Krzyża w etapie
II
Odpowiedź: Przebudowa ulicy Świętego Krzyża dotyczy odcinka od km 0+500 do km 0+810,31.
Pytanie nr 6: Dotyczy pkt. 4 SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. W powyższym punkcie
w zakresie robót do wykonania wymieniono wykonanie kładki dla pieszych oraz remont obiektu mostowego.
Prosimy o dołączenie przedmiarów dla ww. zakresów.
Ponadto prosimy o potwierdzenie, że przebudowa mostu oraz budowa kładki dla pieszych wchodzi w zakres
przedmiotowego postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Remont mostu i budowa kładki wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania
przetargowego. Przedmiar uzupełniono w zaktualizowanej dokumentacji w dniu 24.02.2021 r.
Pytanie nr 7: Dotyczy pkt. 3 załącznika do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
Prosimy o rozwianie wątpliwości dotyczących długości odcinka tj. podanie dokładnego kilometrażu
i wskazanie na planie sytuacyjnym początku i końca odcinka, oraz podanie długości łącznej odcinka. W ww.
punkcie Zamawiający określa kilometraż podając odcinek/odcinki od km 0+00 + 500,00 do km 0,00 +
810,31, co wskazuje, że przedmiotowy odcinek do przebudowy ma długość 310,31m.
W dołączonym przedmiarze w poz. 1 „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi
w terenie równinnym” podano długość odcinka 521,00m, natomiast w opisie technicznym pkt. 8.1.1 tabela nr
3 jako długość drogi podano 810,00m.
Jednocześnie podkreślamy, że bez precyzyjnego wskazania kilometrażu na planie sytuacyjnym lub podania
długości odcinka wraz z kilometrażem, Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji ilości podanych
w przedmiarze, który Zamawiający określił jako materiał pomocniczy, oraz uniemożliwia dokonania dokładnej
wizji w terenie, zgodnie z pkt. 4.13 SWZ.
Odpowiedź: Przebudowa ulicy Świętego Krzyża dotyczy odcinka od km 0+500 do km 0+810,31 tj. km
0+310,31. Zamawiający zamieścił w dniu 245.02.2021 r. skorygowany przedmiar stanowiący charakter
pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8: W nawiązaniu do pytania dot. zakresu i długości odcinka, prosimy o zamieszczenie
skorygowanego przedmiaru, ponieważ ilości wskazane w obecnie udostępnionym przedmiarze nie
odzwierciedlają rzeczywistego zakresu robót do wykonania, w konsekwencji czego uniemożliwi to
Zamawiającemu porównanie i równoważną ocenę złożonych ofert. W ocenie Wykonawcy mogło dojść do
omyłki i zamieszczenia przedmiaru robót dla etapu I, realizowanego w 2020r.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił w dniu 24.02.2021 r. skorygowany przedmiar stanowiący charakter
pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. Przedmiar obejmuje tylko roboty
podstawowe a nie wszystkie jakie należy wykonać, co wynika z definicji kosztorysu inwestorskiego zawartej
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
Pytanie nr 9: W nawiązaniu do pytanie dot. zakresu i długości odcinka, prosimy o precyzyjne wskazanie na
planie sytuacyjnym długości sieci infrastruktury podziemnej oraz jednoznaczne potwierdzenie, że
projektowane uzbrojenie terenu nie wykracza poza zakres wskazany na planie sytuacyjnym (np. w zakresie
przyłączy do istniejących zabudowań).
Odpowiedź: Długości projektowanych sieci wskazane są w dokumentacji projektowej. Projektowane
uzbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach robót należy wykonać przyłącze
kanalizacji deszczowej od studni D4 do studni na działce nr 193, pozostałe uzbrojenie nie wykracza poza
pas drogowy.
Pytanie nr 10: Dotyczy poz. 15 oraz poz. 16 przedmiaru oraz pkt. 8.1.3 „Konstrukcja drogi” opisu
technicznego.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, z uwagi na rozbieżność opisów przedmiaru w stosunku do opisu
technicznego, że stabilizację podłoża należy wykonać z materiału dowożonego (zgodnie z opisem
technicznym), nie metodą „na miejscu” (opis pozycji przedmiarowej).
Odpowiedź: Przedmiar jest pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Stabilizację podłoża
należy wykonać zgodnie z opisem technicznym tj. z materiału dowożonego.
Pytanie nr 11: Proszę o wyjaśnienie czy w ramach zamówienia należy wykonać przepust PD2 dł 49,35m
o średnicy 600mm-brak takiej pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź: W ramach robót budowlanych należy wykonać przepust PD2 oraz PK3. Pozostałe przepusty
zostały wykonane w ramach I etapu robót budowlanych. Oferty należy przygotować na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 12: Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy wykonać przeniesienie krzyża - poz.
141 w przedmiarze robót. Jest to element który należało wykonać w etapie I. Jeżeli jest inny krzyż
do przestawienia na etapie II to prosimy o wskazanie go w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź: Jest to błąd przedmiaru, nie należy wyceniać przeniesienia krzyża. Krzyż został przeniesiony
w ramach etapu I przebudowy drogi. Oferty należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 13: Dotyczy: pkt. 3 przedmiaru „Konstrukcja drogi”, projekt wykonawczy branży drogowej, rys.
4.1 „Przekroje konstrukcyjne – cz. 1”. W zaktualizowanym dnia 24.02.2021r. przedmiarze brak jest pozycji
dot. wykonania warstwy gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5
MPa, gr. 25cm (jezdnia). Prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
Odpowiedź: Jest to błąd przedmiaru. W ramach wyceny robót należy uwzględnić wykonanie warstwy gruntu
niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zgodnie z dokumentacją projektową. Oferty
należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie
stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 14: Dotyczy pkt. 3 przedmiaru „Konstrukcja drogi”. W zaktualizowanym dnia 24.02.2021r
przedmiarze brak jest pozycji dot. skropienia warstwy podbudowy z kruszywa (występuje tylko poz. 14 dot.
skropienia podbudowy bitumicznej pod warstwę wiążącą, oraz poz. 17 dot. skropienia warstwy wiążącej pod
warstwę ścieralną). Prosimy o stosowne uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
Odpowiedź: Jest to błąd przedmiaru. W ramach wyceny robót należy uwzględnić wykonanie wszelkich prac
wynikających z przyjętej i prawidłowej technologii robót w tym skropienia podbudowy z kruszywa zgodnie
z dokumentacją projektową. Oferty należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiar
stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 15: Dotyczy pkt. 3 przedmiaru „Konstrukcja drogi”. Prosimy o informację na jakiej podstawie
została przyjęta do obliczeń powierzchni szerokość drogi tj. 4,75m podczas, gdy projektowana szerokość
jezdni wynosi 5,50m po odjęciu obustronnego ścieku 2x0,3m pozostaje 4,90m szerokość nawierzchni
bitumicznej. Prosimy o uwzględnienie powyższego i korektę ilości przedmiarowych w poz. 10-19.
Odpowiedź: Jest to błąd przedmiaru. W ramach wyceny robót należy uwzględnić wykonanie jezdni
o szerokości zgodnie z dokumentacją projektową. Oferty należy przygotować na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 16: Dotyczy przedmiaru po aktualizacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane
z wykonaniem przepustów PD2 dł. 49,35m oraz PK3 dł. 7,85m, które zgodnie z PZT wchodzą w zakres
przedmiotowego postępowania.
Odpowiedź: Zakres robót związany z budową przepustu PD2 oraz PK3 należy wycenić w oparciu
o dokumentację projektową. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 17: Dotyczy poz. 146-148 przedmiaru. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych – zgodnie
z planem sytuacyjnym należy dostarczyć i zamontować 2 kpl ławek, koszy na śmieci i psich pakietów.
Odpowiedź: Zakres robót związany z montażem elementów małej architektury należy wycenić w oparciu
o dokumentację projektową. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 18: Dotyczy poz. 141 przedmiaru. Prosimy o informację, czy przeniesienie krzyża wchodzi
w zakres etapu 2 tj. obecnego postępowania przetargowego? Zgodnie z planem sytuacyjnym oraz projektem
wykonawczym branży konstrukcyjnej, kolidujący krzyż znajduje się na skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Św.
Krzyża, co sugeruje, że ww. pozycja przedmiarowa została już wykonana w etapie 1.
Odpowiedź: Jest to błąd przedmiaru, nie należy wyceniać przeniesienia krzyża. Krzyż został przeniesiony
w ramach etapu I przebudowy drogi. Oferty należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 19: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 2 Tryb udzielenia zamówienia prosimy o udzielenie odpowiedzi jaki
charakter będzie miało spotkanie negocjacyjne wskazane w ppkkt. 2.2.1 (wg. ppkt. 2.2.3 negocjacje dotyczą
wyłącznie ceny), mając na uwadze zapisy ppkt. 2.2.5, z których wynika, że każdy z oferentów biorących
udział w etapie negocjacji będzie zobowiązany złożyć jeszcze ofertę ostateczną.
Z powyższego wynika, że wartość oferty jaką wykonawca potwierdzi Zamawiającemu w etapie negocjacji nie
jest końcową wartością oferty i może ulec zmianie w składanej ofercie ostatecznej. Czy w zaproszeniu do
negocjacji ofert jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, które Zamawiający zamierza stosować w celu
ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert ?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 2.2.1. SWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ograniczania
liczby Wykonawców.
Pytanie nr 20: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 2 Tryb udzielenia zamówienia prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy
Zamawiający czy zaproszenie do negocjowania ceny oferty zostanie skierowane do wszystkich
Wykonawców, bez względu na liczbę wykonawców, czy też tylko do 3 z najniższą ceną? Czy negocjacje
zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego z każdym z oferentów bez względu na cenę, czy też
Zamawiający zrezygnuje z negocjacji?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 2.2.1. SWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ograniczania
liczby Wykonawców.
Pytanie nr 21: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.11 (…) w związku z powyższym
opisem sposobu postępowania Zamawiającego prosimy zatem o podanie nazw firm, które realizowały
powyższe inwestycje celem oceny sensowności składania oferty oraz wyjaśnienie, w jakim trybie ostatecznie
prowadzone jest postępowanie, bowiem z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP występuje w trybie udzielania
zamówienia z wolnej ręki, a odrębności w trybie zastosowanym przez Zamawiającego wskazuje się na art.
275 ust.2 ustawy Pzp ale z bardzo dużymi ograniczeniami wynikającym z trybu związanego z udzielaniem
zamówienia z wolnej ręki. Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z pkt 4.11 SIWZ (j.w.) prosimy
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zatem o podanie informacji, czy ostatecznie liczba wykonawców planowana do zaproszenia do składania
ofert ostatecznych będzie większa niż 3, wobec ukształtowania SWZ w ten sposób, że preferowani są
wykonawcy ww. inwestycji realizowanych na rzecz Zamawiającego? Składnie ofert w takim przypadku w
trybie i na warunkach opisanych w SIWZ traci bowiem racjonalne uzasadnienie, w przypadku wskazywanych
preferencji i przekroczenia liczby wykonawców o liczbę większą niż 3.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy zamawiający - zgodnie z art. 275 ust.2 ustawy
Pzp oraz pkt. 2.2.1. SWZ zdecyduje się na zaproszenie do negocjacji ofert złożonych w niniejszym
postepowaniu tj. Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach - Zamawiający zaprosi do
negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postepowaniu. Zamawiający nie
przewiduje ograniczania liczby Wykonawców.
Natomiast w przypadku decyzji zamawiającego o udzieleniu zamówienia, na któreś z zadań przewidzianych
i opisanych w pkt. 4.11. SWZ, na podstawie 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający – w trybie
zamówienia z wolnej ręki będzie udzielał zamówienia Wykonawcy realizującego zadanie podstawowe - tj.
Budowę i przebudowę 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.
Pytanie nr 22: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.11 (…) prosimy o wyjaśnienie,
czy warunkiem udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy powyższych inwestycji jest złożenie
przez niego oferty w postępowaniu przetargowym pod nazwą; Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św.
Krzyża w Siechnicach i złożeniu najniższej w kryterium oceny oferty ostatecznej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jeżeli zdecyduje się na udzielenie zamówienia/ń przewidzianych
i opisanych w pkt. 4.11 SWZ, to – zgodnie z art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w trybie zamówienia z wolnej
ręki udzieli go/ich Wykonawcy zadania tj. Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.
Pytanie nr 23: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.11(…) prosimy o wyjaśnienie, czy
w przypadku kiedy dotychczasowy wykonawca robót nie złoży oferty w postępowaniu przetargowym pod
nazwą; Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach to zostanie doproszony przez
Zamawiającego do, jak pozostali oferenci, złożenia oferty ostatecznej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w trybie zamówienia
z wolnej ręki może udzielić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu
Wykonawcy robót budowlanych, tj. budowy i przebudowy 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach, robót
przewidzianych i opisanych w SWZ w pkt. 4.11.
Pytanie nr 24: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.11 (…), prosimy o wyjaśnienie,
jaki charakter ma przedmiotowe postępowanie przetargowe w myśl zapisów pkt. 4.11, gdzie Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” dotychczasowemu Wykonawcy wskazanych
inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający, informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp oraz że przewidział w SWZ – zgodnie z art. 214
ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem.
Pytanie nr 25: W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego oraz zapisów Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) dział 4 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4.11 (…) prosimy o wskazanie
etapu postępowania w jakim Zamawiający zamierza włączyć w przedmiotową procedurę przetargową
dotychczasowego wykonawcę robót. Jeśli Zamawiający zamierza włączyć dotychczasowego wykonawcę
robót po tym jak oferenci złożą „ofertę ostateczną wg. SIWZ ppkt. 2.2.5 w ocenie Wykonawcy nie będzie
zachowana konkurencyjność ofert oraz równe traktowanie stron postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najpierw zostanie wybrany Wykonawca zamówienia podstawowego
na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, a w dalszej kolejności zgodnie z art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp –
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może udzielić zamówienia/ń z wolnej ręki
przewidzianych w pkt. 4.11. SWZ dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego , tj. budowy
i przebudowy 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.
Pytanie nr 26: Dotyczy zapisów załącznika do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zakresie wytycznych
dot. oświetlenia drogowego.
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Po wizji w terenie przeprowadzonej w obecności Zamawiającego stwierdzamy, że na trwającej obecnie
przebudowie etapu I nie zostały jeszcze zamontowane oprawy oświetleniowe oraz słupy, w związku z czym
Wykonawca nie rozpoznał jakie są wymagania Zamawiającego w tym zakresie, w celu odpowiedniego
skalkulowania oferty.
Prosimy o wskazanie precyzyjnych wymagań dotyczących standardów oświetlenia ulicznego lub wskazanie
dokładnej lokalizacji/ulicy na terenie gminy Siechnice i jednoznaczną informację, że dokładnie takie słupy
i oprawy oświetleniowe powinni ująć w ofercie wszyscy Oferenci.
Odpowiedź:
Słup i oprawa zostały szczegółowo opisane w pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia
stanowiącego załącznik do SWZ. Słupy w standardzie Siechnice – centrum zostały wykonane w mieście
Siechnice m.in. na ulicach: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Henryka III, Henryka Sienkiewicza, Osiedlowej,
Władysława Grabskiego.
Pytanie nr 27: Po przeprowadzeniu wizji w terenie w obecności Zamawiającego stwierdzamy, że w stanie
istniejącym występują następujące obiekty/zakres robót, który nie został ujęty w opisie zamówienia:
a) płyty drogowe na końcu odcinka oraz na zjeździe w ul. Ziemską – prosimy o dodanie pozycji
przedmiarowych dot. rozbiórki oraz informację, czyją własnością są rozbierane elementy.
b) słupki graniczne, granitowe usytuowane pomiędzy rowem, a istniejącą drogą na odcinku km 0+500 – km
0+575 strona lewa – prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych dot. rozbiórki oraz informację, czyją
własnością są rozbierane elementy.
Odpowiedź: W ramach oferty należy uwzględnić demontaż wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem
na odległość do 10 km od placu budowy:
- płyt drogowych na powierzchni 600 m2,
- balustrad drogowych w ilości 10 szt. o wymiarach 2,0 m x 1,1 m oraz demontaż i utylizację 15 sztuk
słupków granitowych o wymiarach 20 x 20 x 150 cm. Przedmiotowe elementy są własnością gminy
Siechnice.
W ramach robót budowlanych należy również wycenić połączenie nowej konstrukcji drogi z istniejącą
nawierzchnią z płyt drogowych oraz konstrukcją drogi z etapu I.
Pytanie nr 28: Po przeprowadzeniu wizji w terenie w obecności Zamawiającego, oraz w związku
z przebudową względem stanu istniejącego geometrii skrzyżowania ul. Ziemskiej z ul. Św. Krzyża
stwierdzamy, że w stanie istniejącym występuje pod ul. Ziemską przepust betonowy, który należy zastąpić
przepustem PP fi. 600, który docelowo ma połączyć rów melioracyjny z rzeką. Prosimy o dodanie pozycji
przepustowych związanych z likwidacją istniejącego przepustu betonowego.
Odpowiedź: W ramach oferty należy uwzględnić rozbiórkę istniejących przepustów w miejscu
projektowanych PD2 oraz PK3. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem dla prac rozbiórkowych dla
rozbiórki przepustu.
Pytanie nr 29: Dotyczy SWZ pkt. 6.2.4 ppkt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „5cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”
rozumie okres od nadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Odpowiedź: Pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie rozumie się jako okres liczony od dnia nadania uprawnień budowlanych.
Pytanie nr 30: Dotyczy SWZ pkt. 6.2.4 ppkt. 2b) oraz pkt. 6.2.4 ppkt. 2c). Prosimy, adekwatnie do skali
inwestycji, o zmniejszenie wymaganego doświadczenia dla kierowników robót w specjalności instalacyjnej
dla instalacji sanitarnych oraz w specjalności instalacyjnej dla urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do 3 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymaganego doświadczenia dla kierowników
robót w specjalności instalacyjnej dla instalacji sanitarnych oraz w specjalności instalacyjnej dla urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych do 3 lat.
Pytanie nr 31: Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stablilizacji na miejscu zgodnie
z ST, a jeżeli tak to prosimy o udostepnienie recepty.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu. Stabilizację podłoża należy
wykonać zgodnie z opisem technicznym tj. z materiału dowożonego.
Pytanie nr 32: Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje w przedmiarze rodz. 8 poz. od 68 do 75?
Odpowiedź: Pozycje związane są z przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej. Dokładny
zakres wskazany jest w dokumentacji projektowej. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i nie stanowi
opisu przedmiotu zamówienia.
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Pytanie nr 33: Czy Zamawiający posiada i wskaże miejsce do składowania materiałów traktowanych jako
odpad w odległości 10 km od miejsca przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce do zeskładowania płyt drogowych z rozbiórki drogi. Koszty
utylizacji, wskazanie miejsca i odległości wywozu pozostałych materiałów spoczywają na Wykonawcy.
Pytanie nr 34: Proszę o potwierdzenie okresu pielęgnacji na zieleń 24 mce zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym.
Odpowiedź: Okres pielęgnacji zieleni zgodnie z projektem zieleni należy przyjąć 24 miesiące licząc
od następnego dnia po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
Pytanie nr 35: Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje nasadzenia kompensacyjne , a jeżeli tak
proszę o podanie ilości, rodzaju oraz miejsca nasadzeń.
Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje nasadzeń kompensacyjnych. Zakres zieleni do wykonania
obejmuje załączony do SIWZ projekt wykonawczy zieleni w zakresie od km 0+500 do km 0+810,31.
Pytanie nr 36: Proszę o wyjaśnienie jakie są koszty zajęcia pasa drogowego i kto je ponosi.
Odpowiedź: Wykonawca jest zwolniony z opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej na działkach gminnych
wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanej.
W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi innej niż gminne, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji
od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego
w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków
zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty
Zamawiającemu.
Zmiana nr 1: Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Opisu Przedmiotu Zamówienia:
w pkt. 3.1. jest: „Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę ul. Św. Krzyża w Siechnicach na odcinku od
km 0,00+500,00 do km 0,00 + 810,31 tj. w szczególności:
(…) – nasadzenia drzew i krzewów oraz wysiew trawy (…)”,
powinno być: „Zamówienie obejmuje budowę i przebudowę ul. Św. Krzyża w Siechnicach na odcinku od
km 0,00+500,00 do km 0,00 + 810,31 tj. w szczególności:
(…) – nasadzenia drzew i krzewów oraz wysiew łąki kwietnej (…)”.
Zmiana nr 2: Zamawiający dodaje do Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 4.50 o następującej treści:
„50) W miejscu projektowanego trawnika Wykonawca wykona obsiew łąką kwietną o składzie:
- groszek pachnący,- wyka siewna,- jeżówka,- gorczyca biała,- chaber bławatek,- mak polny,- rumianek
pospolity,- złocień zwyczajny,- łubin wąskolistny,- groch siewny,- facelia błękitna,- koniczyna
aleksandryjska,- słonecznik,- gryka,- seradela,- nostrzyk lekarski żółty.”

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 09.03.2021 r. na godz. 09:00, termin otwarcia
ofert na dzień 09.03.2021 r. na godz. 11:00 oraz termin związania z oferta do 06.04.2021 r. Pozostałe
zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do
kontaktów jest Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;
e-mail: zp@umsiechnice.pl.

Z upoważnienia Burmistrza
Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA
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