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PIOŚ.271.9.2022.MP     

 

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa i budowa  

drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II” prowadzonego w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.  

 

 

     Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień na zapytania  

dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania: 

 

 

Ad 1): „Zamawiający udostępni na stronie: https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne decyzję 

ZRID.”  

 

Ad 2): „Zakres niniejszego postępowania nie uwzględnia budowy łączników do drogi gminnej.”  

 

Ad 3): „Na przedmiotowym zadaniu należy wbudować mieszankę mineralno-asfaltową AC11S 

50/70 dla kategorii ruchu KR1-KR2 zgodnie z WT- 2 2014.” 

 

Ad 4): „Zamawiający koryguje zapis w STWIORB na warstwę wiążącą w zakresie kategorii 

VFB. Omyłkowo uwzględniono dwukrotnie kategorię VFBmin. W przedstawionej dokumentacji 

powinno być VFBmin i VFBmax.”  

 

Ad 5): „Na przedmiotowym zadaniu należy wbudować warstwę wiążącą AC16 w zakresie 

zawartości wolnych przestrzeni w warstwie, zgodnie z dokumentem WT-2 2016 (w warstwie od 2 

do 7% )”.  

 

Ad 6): „Zamawiający potwierdza, iż zadanie realizowane jest w formule „wybuduj”, na które 

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty do jego realizacji. Zamawiający wykreśla 

zapis § 1a ust 2 pkt 4 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, który stanowi oczywistą 

omyłkę pisarską.” 

 

Ad 7): „Zamawiający nie koryguje zapisów § 1a ust 8 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do 

SWZ.” 

 

Ad 8): „Zamawiający wykreśla zapis § 1a ust 21 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. 

Niniejszy zapis stanowi oczywistą omyłkę pisarską.” 

 

https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne


 

 

Ad 9): „Zamawiający wykreśla zapis § 3 ust 11 pkt 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do 

SWZ. Niniejszy zapis stanowi oczywistą omyłkę pisarską.” 

 

Ad 10): „Zamawiający nie koryguje zapisów § 3 ust 12 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do 

SWZ.” 

 

Ad 11): „Termin przekazania placu budowy Zamawiający określa maksymalnie na 14 dni.”  

 

Ad 12): „Zamawiający wykreśla zapis § 4 ust 13 pkt 6 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do 

SWZ. Niniejszy zapis stanowi oczywistą omyłkę pisarską.” 

 

Ad 13): „Zamawiający nie dokonuje zmian w § 5 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.” 

 

Ad 14): „Zamawiający akceptuje zmianę wskazanych w umowie dwóch analogicznych odbiorów, 

tj. z odbioru technicznego i końcowego- tylko na odbiór końcowy.”   

 

Ad 15): „Zamawiający potwierdza, iż prawo do odmowy odbioru odnosi się wyłącznie do wad 

istotnych.”  
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