POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.12.2020
Nowy Targ, 30 kwietnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km
od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat
Nowotarski (zwanej dalej również „siwz”) w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 29 kwietnia 2020 r.
PYTANIE NR 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN8 do wykonania kolektora kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN8 do wykonania kolektora kanalizacji deszczowej
PYTANIE NR 2
Proszę o jednoznaczne określenie, czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy przebudowy
przyległych do projektowanego odcinka drogi ogrodzeń posesji? Projekt przewiduje odbudowę
ogrodzeń za zgodą właściciela. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli? Jeżeli nie to czy w
ofercie należy uwzględnić przebudowę ogrodzeń.
Odpowiedź:
Należy przewidzieć przebudowę przyległych ogrodzeń zgodnie z projektem.
PYTANIE NR 3
Dotyczy wzoru umowy §1 ust.2: Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów celem uniknięcia
sporów między stronami w przypadku rozbieżności w zapisach pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Odpowiedź:
Hierarchia dokumentów, jak we wskazanym przepisie.
PYTANIE NR 4
Dotyczy wzoru umowy §3 ust.2: Wnosimy o usunięcie zapisu. Zmiana stawki VAT - jak podnosi
zarówno KIO, jak również sądy powszechne (w tym SN) - jest okolicznością niezależną od Stron i
nie można przerzucać na Wykonawcę straty związanej ze wzrostem podatku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 5
Dotyczy wzór umowy §4 ust.1: Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe
do 90% wartości umowy. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów finansowych budowy, a co za tym
idzie niższą cenę wykonania zadania.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany umowy określając wartość faktury końcowej na kwotę nie mniejszą
niż 20% wartości wynagrodzenia brutto – zmiana nr 1 siwz.
PYTANIE NR 6
Dotyczy wzór umowy §7 ust.14: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odległości od
terenu budowy może znajdować się miejsce dostarczenia wskazane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Do 20 km (plac składowy przy siedzibie Zamawiającego – ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ)
PYTANIE NR 7
Dotyczy wzór umowy §8 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu tego terminu?
Odpowiedź:
Wyznaczając termin na zawarcie aneksu w sprawie realizacji robót dodatkowych Zamawiający
weźmie pod uwagę czas niezbędny na jego zawarcie.
PYTANIE NR 8
Dotyczy wzór umowy §12 ust.4: Wnosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego
celem uniknięcia sporów w obliczaniu terminu.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany umowy – zmiana nr 1 siwz.
PYTANIE NR 9
Dotyczy wzór umowy §13 ust.3: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 10
Dotyczy wzór umowy §13 ust.6: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń
przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces
związany z dochowaniem formalności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 11
Dotyczy wzór umowy §13 ust.7: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń
przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces
związany z dochowaniem formalności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 12
Dotyczy wzór umowy §13 ust.19 pkt 2): Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez pozostawienie
Wykonawcy wyboru przedłożenia oświadczeń podwykonawców lub dowodów zapłaty. Proces uzyskiwania oświadczeń podwykonawców jest czasochłonny i niekiedy utrudniony w przypadku gdy
podwykonawca nie posiada już żadnego interesu w stosunku do Wykonawcy, a potwierdzenia przelewu stanowią wystarczający dowód dokonania płatności.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 13
Dotyczy wzór umowy §16 ust. 1: Wnosimy o zmianę na odbiory częściowe do 90% wartości umowy. Pozwoli to na obniżenie ceny za wykonanie zadania, co jest korzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Z uwagi na zmianę postanowień w §4 ust.1 wzoru umowy w zakresie minimalnej wartości faktury
końcowej (odpowiedź na pytanie nr 5) Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany zapisu §16 ust.1 wzoru umowy
PYTANIE NR 14
Dotyczy wzór umowy §16 ust.3 pkt 2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie inspektor nadzoru dokona zatwierdzenia rozliczenia?
Odpowiedź:
Inspektor nadzoru dokona zatwierdzenia rozliczenia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
dokumentów.
PYTANIE NR 15
Dotyczy wzór umowy §16 ust.5 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim terminie
Zamawiający dokona odbioru? Podano jedynie termin w którym strony do odbioru przystąpią.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona odbioru niezwłocznie po przystąpieniu do niego.
PYTANIE NR 16
Dotyczy wzór umowy §16 ust. 6 pkt 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może
odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z
dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że
obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 17
Dotyczy wzór umowy §16 ust. 6 pkt 1): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?
Odpowiedź:
Przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad, Zamawiający będzie brał pod uwagę zakres wad.
PYTANIE NR 18
Dotyczy wzór umowy §17 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający przedłuży
14 dniowy termin na usuwanie wad, jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały
ustalenia dłuższego terminu? Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie
brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuży 14 dniowy termin na usuwanie wad, jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu. Rodzaj wad i potrzeby czas na ich usunięcie.
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PYTANIE NR 19
Dotyczy wzór umowy §19 ust. 3 pkt 6): Wnosimy o wykreślenie sformułowania „Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy”- Zapis daje Zamawiającemu dowolność interpretacji i
możliwości odstąpienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 20
Dotyczy wzór umowy §20 ust. 1 pkt.1): Wnosimy o zmianę wysokości kary do 10% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania
kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 21
Dotyczy wzór umowy §20 ust. 1 pkt.3) Wnosimy o obniżenie kary do 0,02% wynagrodzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 22
Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2: Wnosimy obniżenie łącznej sumy kar umownych do 15 %. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 23
Dotyczy dokument gwarancyjny pkt. 5 Wnosimy o modyfikację zapisu, iż Zamawiający będzie
uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona wskazanej w pytaniu zmiany.
PYTANIE NR 24
Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie powinna spełniać geomata bentonitowa stosowana do umocnienia skarp rowów i cieków.
Odpowiedź:
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ≥10.4 kN/m
Wytrzymałość na rozciąganie w szerz ≥8,5 kN/m
Przebicie statyczne CBR ≥ 1.8 kN
Współczynnik wodoprzepuszczalności 5.0X10-11m/s(1.0x10-10m/s)
PYTANIE NR 25
Prosimy o podanie wytrzymałości jaką powinna posiadać zastosowana geowłóknina separująca?
Odpowiedź:
Wytrzymałość na rozciąganie 12kN/m
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PYTANIE NR 26
Prosimy o doprecyzowanie z jakich rur mają zostać wykonane przepusty pod zjazdami? Czy mają
to być rury spiralnie karbowane czy betonowe (lub inne)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP fi 50 SN 8
PYTANIE NR 27
Prosimy o informację ile kompletów znaków aktywnych D-6 należy wykonać? W przedmiarze jest
1 kpl i dodatkowo w dokumencie „Pozostałe roboty do wykonania” – 1 kpl. Czy zakres powtarza
się?
Odpowiedź:
1 komplet dla jednego przejścia dla pieszych ( 2 maszty)
PYTANIE NR 28
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania barier ochronnych stalowych oraz podanie lokalizacji i typu barier.
Odpowiedź:
Bariery należy zamontować w km od 6+831 do km 6+981 po stronie lewej. Zamawiający dopuszcza bariery o masie do 24kg/m, słupki co 4 m
PYTANIE NR 29
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej w formacie DWG w celu umożliwienia weryfikacji przedmiarów robót.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił dokumentacje w formie elektronicznej w formacie PDF
PYTANIE NR 30
Prosimy o podanie rodzaju i ilości ogrodzeń prywatnych posesji do przestawienia oraz ilości bram
do przestawienia.
Odpowiedź:
Lokalizacja ogrodzeń zgodnie z projektem wykonawczym, regulacja bram w ilości 5 szt. Rodzaj
ogrodzeń; stalowa siatka i słupki na murku betonowym. (ogrodzenie z kamienia z elem. kutymi obręb działki 2227/19 o dł. 22m)
PYTANIE NR 31
Prosimy o podanie wymiarów murku żelbetowego oraz zamieszczenie przekroju, jaki należy wykonać pod projektowane ogrodzenia.
Odpowiedź:
Szerokość muru min. 25 cm, posadowienie zgodnie z przekrojami poprzecznymi projektu
wykonawczego
PYTANIE NR 32
Prosimy o określenie jak powinno zostać wykonane oznakowanie poziome? Jako oznakowanie
cienkowarstwowe czy jako grubowarstwowe?
Odpowiedź:
Należy wykonać oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe
PYTANIE NR 33
Prosimy o zmianę długości gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego na 12 miesięcy.
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Odpowiedź:
Zamawiający corocznie odnawia oznakowanie poziome na całej sieci dróg powiatowych.
PYTANIE NR 34
Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania palisady betonowej oraz o podanie ewentualnej
lokalizacji, wysokości i długości. (Zamieszczono ST)
Odpowiedź:
ST była opracowana dla szerszego zakresu inwestycji niż objęta przetargiem. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania PALISADY.
PYTANIE NR 35
Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji – oznakowanie poziome. Brak informacji dot. zakresu robót.
Odpowiedź:
Projekt organizacji ruchu został załączony do dokumentacji przetargowej.
PYTANIE NR 36
Czy na przystanku autobusowym ma zostać ustawiona wiata lub słupki z odpowiednim znakiem?
Jeżeli tak, to po czyjej stronie są koszty wykonania tego zakresu prac?
Odpowiedź:
Na zatoce autobusowej montujemy tylko znak D-15. Projekt nie obejmuje wykonania wiaty przystankowej.

PYTANIE NR 37
Czy do obowiązków wykonawcy należy budowa peronu autobusowego w km 6+127 i w km
6+185?
Odpowiedź:
W km 6+127 i 6+185 nie należy wykonywać peronów autobusowych (w dokumentacji pozostałość
po pierwotnej koncepcji)
PYTANIE NR 38
Jak należy oznakować perony autobusowe (malowanie/znaki)?
Odpowiedź:
W km 6+127 i 6+185 nie należy wykonywać peronów autobusowych. W km 6+607 zgodnie z projektem org. ruchu.
PYTANIE NR 39
Czy Zamawiający potwierdza, że warstwę wyrównawczą gr 2 cm należy wykonać z mieszanki takiej samej jak warstwa ścieralna nawierzchni AC11S? Czy można zastosować inny rodzaj mieszanki np. AC11W?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej AC11W
PYTANIE NR 40
Prosimy o potwierdzenie, czy na warstwę wyrównawczą gr 2 cm należy zastosować mieszankę
AC11S? Zgodnie z zalecaniami technicznymi dotyczącymi wykonywania warstw asfaltowych zaleca się aby minimalna grubość układanej warstwy wynosiła minimum 2,5 krotności największego
ziarna wchodzącego w skład mieszanki betonu asfaltowego. Dla warstwy z mieszanki bitumicznej
AC 11S minimalna grubość warstwy powinna wynosić 3 cm.
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88

Strona 6 z 7

e-mail: pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.12.2020
Odpowiedź:
Przyjęto średnią grubość warstwy wyrównawczej 2 cm na całej szerokości i długości odcinka. Należy dostosować gr. warstwy wyrównawczej zgodnie z projektowaną niweletą drogi i poszczególnymi przekrojami poprzecznymi.
PYTANIE NR 41
Projekt Wykonawczy w opisie technicznym podaje grubość warstwy na całej szerokość jezdni 5 cm
AC 11S (strona 5), natomiast ten sam projekt w rysunkach szczegółowych (strona 20) podaje grubości warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni: w-wa wyrównawcza AC 11S gr. zgodnie z
przekrojami, 6 cm w-wa wiążąca AC 16W, w-wa ścieralna AC 11S. Prosimy o udzielenie odpowiedzi którą wersję należy uwzględnić w ofercie? Jakie grubości poszczególnych warstw należy
przyjąć w ofercie?
Odpowiedź:
Należy uwzględnić: wyrównanie oraz 5 cm warstwy ścieralnej AC 11S. Na poszerzeniach konstrukcja zgodnie z projektem.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy
zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

_______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik
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