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Kawęczyn, dnia 14.02.2023 r. 

 

WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: 

 

Nr spr.: 

Postępowania prowadzonego pn.: „Budowa i modernizacja dróg na terenie 

Gminy Kawęczyn” 

ROŚ-FZP.271.2.2023 

 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający 

udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 4: W projekcie wykonawczym dotyczącym budowy nowej drogi w miejscowości 

Marcjanów ujęto jedynie jedną warstwę bitumiczną warstwę ścieralną AC11S i to grubości 

4cm. Zgodnie z wytycznymi jakimi jest Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 

i Półsztywnych górną warstwę nawierzchni powinny stanowić dwie warstwy bitumiczne – 

ścieralna i wiążąca (tabela 9.1 dla ruchu KR1). Z uwagi na kryterium oceny ofert stanowiące 

wydłużenie do 5 lat okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty bitumiczne wnioskujemy o 

dodanie w zakresie budowy drogi w miejscowości Marcjanów warstwy wiążącej grubości 

minimum 4cm. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę grubości warstwy 

bitumicznej. Opis przedmiotu zamówienia ww. zakresie pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 5: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Ciemień (dł. 520m), Ciemień (dł. 1047m), Leśnictwo 

(dł. 600 m), Milejów (dł. 1064 m), Marcjanów (dł. 673m)- kosztorys ofertowy podaje wykonanie 

podbudowy oraz umocnienie poboczy z kruszywa frakcji 0/31,5 mm – melafir, granit lub bazalt. 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy oraz umocnienia poboczy z 

kruszywa amfibolitowego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy zachowaniu wymagań zawartych w 

SST? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy oraz 

umocnienia poboczy z kruszywa amfibolitowego o uziarnieniu 0/31.5 mm przy zachowaniu 

wymagań zawartych w SST. Ww dotyczy miejscowości Ciemień (dł. 520 m), Ciemień (dł. 1047 

m.), Leśnictwo (dł. 600 m.), Marcjanów (dł. 673 m.). 

 

Pytanie 6: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Leśnictwo (dł. 1283 m) - kosztorys Ofertowy i Opis 

Techniczny podają wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5 mm i 0/63 mm – melafir, 

bazalt lub granit. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa 

amfibolitowego o uziarnieniu 0/31,5 mm i 0/63 mm przy zachowaniu wymagań zawartych w 

SST ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla m. Leśnictwo (dł. 1283 m.) wykonanie podbudowy 

z kruszywa amfibolitowego o uziarnieniu 0/31.5 mm i 0.63 mm przy zachowaniu wymagań 

zawartych w SST. 

 

Pytanie 7: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla m. 

Stanisława (dł. 1000 m) - SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN w Tablicy 5, 6 i 7 podaje nieaktualne wymagania dla 

mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwę wiążącą i wyrównawczą. 

Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 

11 W 50/70 KR 1-2 spełniającą aktualne wymagania dokumentu WT-2 z 2014 r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować 

mieszankę zgodną z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 

 

Pytanie 8: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla m. 

Stanisława (dł. 1000 m) - SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

ścieralna wg PN-EN w Tablicy 6, 7 i 8 podaje błędne wymagania dla mieszanek mineralno-

asfaltowych przeznaczonych na warstwę ścieralną. Prosimy o potwierdzenie że dla 

przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2 spełniającą 

aktualne wymagania dokumentu WT-2 z 2014 r.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować 

mieszankę zgodną z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 

 



 
 

3 

 

Pytanie 9: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla m. Tokary 

– Okręglica (dł. 688 m) - SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN w Tablicy 5, 6 i 7 podaje nieaktualne wymagania dla 

mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwę wiążącą i wyrównawczą. 

Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 

11 W 50/70 KR 1-2 spełniającą aktualne wymagania dokumentu WT-2 z 2014 r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować 

mieszankę zgodną z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 

 

Pytanie 10: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla m. Tokary 

– Okręglica (dł. 688 m) - SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

ścieralna wg PN-EN w Tablicy 6, 7 i 8 podaje błędne wymagania dla mieszanek mineralno-

asfaltowych przeznaczonych na warstwę ścieralną. Prosimy o potwierdzenie że dla 

przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2 spełniającą 

aktualne wymagania dokumentu WT-2 z 2014 r.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować 

mieszankę zgodną z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. 

 

Pytanie 11: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Głuchów – w poz. nr 4.7 grubość warstwy 

wyrównawczej (remontu cząstkowego) wynosi 3 cm natomiast opis i przekrój zakłada grubość 

4 cm, prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjść grubość warstwy wyrównawczej 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, tj. 3 cm. 

 

Pytanie 12: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Głuchów – w poz. nr 4.9 grubość warstwy ścieralnej 

wynosi 4 cm natomiast opis i przekrój zakłada grubość 5 cm, prosimy o wyjaśnienie, 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, tj. 4 cm. 
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Pytanie 13: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Stanisława – w poz. nr 3.2 i przekroju grubość 

warstwy wyrównawczej (remontu cząstkowego) wynosi 3 cm natomiast opis zakłada grubość 

4 cm, prosimy o wyjaśnienie, 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy wyrównawczej 

zgodnie z kosztorysem ofertowym, tj. 3 cm. 

 

Pytanie 14: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Stanisława – w poz. nr 3.2 i przekroju grubość 

warstwy ścieralnej wynosi 4 cm natomiast opis zakłada grubość 5 cm, prosimy o wyjaśnienie, 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, tj. 4 cm. 

 

Pytanie 15: Ad. kosztorys ofertowy dla m. Tokary-Okręglica – w poz. nr 5.1. podano kruszywo 

łamane o gr. 7 cm natomiast opis zakłada ,,czarnoziem dowieziony - grub. ok 5cm’’, prosimy 

o wyjaśnienie, 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować czarnoziem zgodnie z opisem. 

 

Pytanie 16: Ad. opis do projektu architektoniczno-budowlanego dla m. Marcjanów (o dł. 0,673 

km) – w opisie wymienione zostały uzgodnienia, które nie zostały zamieszczone, prosimy o 

zamieszczenie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania brakujące 

uzgodnienia dla m. Marcjanów. 

 

Pytanie 17: Ad. przedmiar dla m. Leśnictwo (1,283 km) – poz. nr 19 – 23 prosimy o podanie 

czy obmiar jest prawidłowy, gdyż z wyliczenia podanego obmiaru wynika inna ilość końcowa 

dla wymienionych pozycji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilości podane w poz. 19-23 przedmiaru dla m. 

Leśnictwo (1,283 km) pozostają bez zmian, tj. 6926 m2. 

 



 
 

5 

 

Pytanie 18: Dotyczy § 13 pkt 1 lit. a) i lit. b), § 13  pkt 2, oraz § 13 pkt 3 od lit. b) do lit. i) 

projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 13 pkt 1 lit. 

a) i lit. b), § 13  pkt 2, oraz § 13 pkt 3 od lit. b) do lit. i) projektu umowy: 

- § 13 pkt 1 lit. a) i lit. b) oraz § 13 pkt 2 prośba o obniżenie kary do 10% wynagrodzenia 

brutto. 

- § 13 pkt 3 lit. b) prośba o obniżenie kary do 2% niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty. 

- § 13 pkt 3 lit. c) oraz lit. f) prośba o obniżenie kary do 5% wartości umowy o 

podwykonawstwo  

- § 13 pkt 3 lit. d), oraz lit. e) prośba o obniżenie kary do 500,00zł 

- § 13 pkt 3 lit. g), oraz lit. h) prośba o obniżenie kary do 5% wynagrodzenia brutto 

- § 13 pkt 3 lit. i) prośba o obniżenie kary do 5.000,00zł 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 

publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie 

odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 

wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie 

równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: 

KIO/1519/15).  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie kar umowy. Zapisy w 

tym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 19: Dotyczy § 13 pkt 3 lit. d) oraz lit. e) projektu umowy. Wnosimy o zamianę w § 13 

pkt 3 lit. d) oraz lit. e) słowa "opóźnienie” na słowo: "zwłoka". Wykonawca powinien 

odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich 

zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamianę słowa „opóźnienie” na 

słowo „zwłoka”. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 20: Dotyczy § 13 pkt 5 projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznej 

maksymalnej wysokości kar umownych do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar 

umownych. 
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Pytanie 21: Dotyczy § 18 pkt 3 lit. c) tiret drugi projektu umowy. Prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający w przypadku ujawnienia wad lub usterek, które mogą skutkować zagrożeniem 

dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich lub będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki w 

pierwszej kolejności wezwie Wykonawcę do usunięcia w/w nieprawidłowości, a w przypadku 

braku reakcji Wykonawcy dopiero skorzysta z możliwości określonych w § 18 pkt 3 lit. c) tiret 

drugi lit. i. oraz lit. ii. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z umową. 

 

Pytanie 22: Dotyczy § 22 lit. b) pkt 4. oraz § 22 lit. e) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą 

o informację czy w czasie realizacji robót Zamawiający przewiduje prowadzenie prac 

równoległych przez inne podmioty. Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i terminy 

zakończenia tych prac? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na drogach gminnych nie będzie prowadzonych 

innych inwestycji podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 23: Dotyczy § 22 lit. f) projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie 

odnośnika zawartego w w/w pkt umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w § 22 lit. f) dotyczą ust. a) – c). 

 

Pytanie 24: Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05B. Specyfikacje techniczne dotyczące warstwy 

wyrównawczej / wiążącej opisują różne zasady stosowania granulatu asfaltowego, na jednych 

odcinkach wskazując dokument WT2-2014, a na innych instrukcję RID/6, co powoduje dwa 

warianty badań typu ( „recept”) dla jednego typu mieszanki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na ujednolicenie zasad stosowania granulatu asfaltowego wg jednego dokumentu 

technicznego tj. WT2-2014, celem uproszczenia technologii produkcji, transportu i 

wbudowywania mm-a? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie jednego dokumentu technicznego, tj. 

WT-2 z 2014 r. mieszanki mineralno-asfaltowej celem ujednolicenia zasad stosowania 

granulatu asfaltowego. 
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Pytanie 25: Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05A, D.05.03.05B. Treść SST jest niespójna w 

zakresie wytycznych technicznych do projektowania mm-a. Prosimy o ujednolicenie treści 

SST, bądź potwierdzenie, że na wszystkich drogach należy stosować mm-a wg aktualnych 

WT1, WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.  

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wszystkich drogach należy stosować jeden 

dokument techniczny, tj. WT-1 i WT-2 z 2014 r. 

 

Pytanie 27: Na niektórych odcinkach brakuje w dokumentacji informacji na temat kategorii 

ruchu drogi. Prosimy o potwierdzenie, że cały zakres robót bitumicznych należy wykonać z 

mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-2. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że cały zakres robót projektowany jest dla dróg 

gminnych i wewnętrznych o kategorii ruchu KR1-2 

 

Pytanie 28: SST D-04.04.02 w pkt. 2.3.2. Właściwości kruszywa określa wymagania 

materiałowe dla warstwy podbudowy. Wymagania są odniesione do zapisów normy PN-S-

06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Obecnie 

producenci są zobligowani do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) opisanej w 

normie PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania normy PN-S-

06102 i PN-EN 13242 nie pokrywają się. Prosimy o zmianę wymagań materiałowych dla 

podbudowy na zgodne z PN-EN 13242, wg których obecnie produkowane jest kruszywo do 

warstwy podbudowy. 

 

Odpowiedź: Po wprowadzeniu mniej restrykcyjnejnormy PN-EN 13242, Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad  w roku 2020 przygotowała  SST D-04.04.02  "Podbudowa 

pomocnicza i zasadnicza z mieszankiu niezwiązanej". Wyrażamy zgodę na stosowanie 

wymagań materiałowych dla warstwy podbudowy wg w/w SST. 

 

 

Pytanie 29: W kosztorysach ofertowych Zamawiającego w pozycjach związanych z 

wykonaniem podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
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mechanicznie zostało zapisane ograniczenie mieszanki kruszyw na warstwę podbudowy z 

uwagi na pochodzenie skał. Takiego wykluczenia nie przewidują zarówno projekty drogowe 

poszczególnych dróg gminnych jak i przygotowane specyfikacje techniczne. Klasyfikacja 

materiału, który może być zastosowany do danej warstwy winna i musi odbywać się na 

podstawie kryteriów technicznych. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG 

zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 

305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w 

tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. 

Prosimy o wykreślenie z kosztorysów zapisu o rodzaju kruszywa. 

 

Odpowiedź: W pozycjach na wykonanie podbudowy i poboczy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie zostały podane kruszywa, które jako jedne z najlepszych , były 

powszechnie stosowane w budownictwie drogowym wg normy PN-S-06102. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wyrażamy zgodę na wykreślenie z kosztorysów zapisu o rodzaju 

kruszywa. 

 

Pytanie 30: W nawiązaniu do postępowania prowadzonego pn. „Budowa i modernizacja dróg 

na terenie Gminy Kawęczyn” Nr sprawy: ROŚ-FZP.271.2.2023 prosimy o udostępnienie wzoru 

tablicy informacyjnej dot. dofinansowania wraz z informacją o jej wymiarach oraz 

uszczegółowienie czy tablice te mają być zamontowane na wszystkich odcinkach dróg? 

 

Odpowiedź: Tablice należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 

maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych.  

 

Pytanie 31: Proszę o przesłanie kosztorysu na Budowę i modernizację dróg na terenie Gminy 

Kawęczyn w wersji edytowanej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada kosztorysów w formie edytowalnej. 

 

Pytanie 32: § 5 ust. 1 wzoru umowy w nawiązaniu do art. 443 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.1710 z 2022 r. ze zm.), zgodnie z 

którym – procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia (tutaj „druga płatność) nie może 

wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli „pierwsza płatność” (za 
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odbiór częściowy „budowy drogi w m. Marcjanów”) procentowo będzie mniejsza niż 50%, 

prosimy o zmianę zapisów umowy uprawniającą Wykonawcę do otrzymania pozostałej 

płatności - do 50%, części wynagrodzenia po zrealizowaniu 50% przedmiotu umowy.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 5 ust. 1 wzoru umowy nadając im nowe 

brzmienie: 

1. „§ 5 ust. 1: Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur za realizację części zamówienia, w 

tym części polegającej na Budowie drogi w miejscowości Marcjanów oraz 

faktury końcowej w dwóch transzach: 

− pierwsza płatność – po zakończeniu wydzielonego etapu prac zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ramach inwestycji polegającego na 

Budowie drogi w miejscowości Marcjanów o dł. 673 m., w wysokości 

stanowiącej wkład własny Zamawiającego1, tj. …. Zł i do 50 % dofinansowania 

na realizację inwestycji, 

− druga płatność (faktura końcowa) – po zakończeniu realizacji całości zadania 

(umowy)  

w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania na realizację 

inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, tj.: …” 

 

Podpisał: 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak 

 
1 Wartość wkładu własnego zostanie ustalona po wyborze oferty najkorzystniejszej 


