
Gryfino, dnia 24 czerwca 2020 r. 

ZD.272.10.2020.MW 

        Uczestnicy postępowania 
        wszyscy 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 
w dniu 15.06.2020r., 16.06.2020r., 17.06.2020r. i 23.06.2020 r. oraz modyfikacje SIWZ w związku                    
z postępowaniem pn.: „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie”: 
 
PYTANIE 1  
Czy w związku ze zmianą trasy komunikacji autobusowej będą naliczane dodatkowe opłaty. 

 
ODPOWIEDŹ  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tego tytułu. 
 
PYTANIE 2  
Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w zakresie wykonania murów oporowych o następujące 
elementy: 
 rozwinięcie murów 
 izolacja  
 odwodnienie, 
 dylatacje 
 
PYTANIE 3  
W dokumentacji wskazane jest, że murki maja być wykonane z prefabrykowanych bloczków betonowych 25 
x 39 x 19 cm o fakturze łamanej. Na chwilę obecną na rynku brak jest materiałów o podanych wymiarach. 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów bloczków, jeśli tak to na jakie? Prosimy o wyjaśnienie czy 
bloczki mają być pełne czy z otworem (jeśli z otworem to czym wypełnione), w jaki sposób mają być 
układane (na zaprawie czy na sucho). Prosimy o udostępnienie SST dla ww. materiału. 
 
ODPOWIEDŹ (dot. pytania 2 i 3) 
Zamawiający dopuszcza alternatywne wymiary bloczków betonowych przy zachowaniu minimalnej 
szerokości 25 cm. Należy stosować bloczki pełne bądź z otworem (pustaki) wypełniane warstwowo 
mieszanką betonową C12/15. Technologie prowadzonych prac należy realizować zgodnie z 
wytycznymi producenta materiałów budowlanych dostępnych na rynku. Nie przewiduje się 
odwodnienia za murkiem oporowym. Ławę fundamentową należy wykonać z mieszanki betonowej 
C12/15 (wymiary 30x80 cm) i zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową wykonaną z papy asfaltowej 
i lepiku asfaltowego. Ewentualne dylatacje należy wykonać w oparciu o instrukcje producenta 
materiału budowlanego. W przypadku zastosowania bloczków z otworami (pustaków) należy 
uwzględnić zwieńczenie murku bloczkiem/płytką o przekroju pełnym i wierzchniej fakturze 
łamanej. Murek oporowy należy wykonywać metodą na sucho. 
W załączeniu poprawione Specyfikacje Techniczne. 
 
PYTANIE 4 
Czy zaprojektowane studnie PE można wymienić na studnie betonowe o takich samych parametrach. 
Pozwoli to na znaczące  obniżenie wartości wyceny  z  uwagi na monopol warszawskiej firmy dyktującej 



wysokie ceny i odległe terminy realizacji studni PE monolitycznych. Jedna firma spełnia wymogi 
specyfikacji studni PE zaproponowanych przez Panią projektant co nie jest zgodne ustawą o 
zamówieniach publicznych. Przedmiotowe zaprojektowane studnie PE nie spełniają wymogów 
dokumentacji z uwagi na min. możliwy spadek kanału w studni 2%- zaprojektowany spadku wynosi 0,3% 
.Nie pozwoli to na prawidłowe wykonanie sieci KD. Studnie PE maja ograniczenia w możliwość 
wykonania włączeń oraz zmian kierunku kanałów. Ponadto   zarządcy sieci nie będzie mógł w przyszłości 
dokonywać nowych włączeń oraz napraw przy  ewentualnych uszkodzeniach  gdy zostaną zastosowaniu 
studni PE monolitycznych 
 
ODPOWIEDŹ  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych, przy zachowaniu warunku 
wodoszczelności na poziomie minimum W8 oraz wykonaniu obustronnego spoinowania na 
wszystkich łączeniach i wykonaniu izolacji zewnętrznej. 
 
PYTANIE 5 
Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w zakresie rodzaju materiału (klasa, gatunek) do wykonania 
nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej oraz na opasce. Czy Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie kostki surowo łupanej? 
 
ODPOWIEDŹ  
Na zatokach i opaskach o nawierzchni kamiennej należy stosować kostkę kamienną rzędową, 
łupaną o wysokości 15/17 cm. Dopuszcza się zastosowanie kostki zarówno surowo-łupanej, jak 
również cięto-łupanej. 
 
Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje do SIWZ  
 
1. Część 5 pkt 5.1.3 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 
zdolności w zakresie doświadczenia, tj.: 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończyli 
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie drogi publicznej lub 
ulicy w terenie zabudowanym, obejmującą swoim zakresem wykonanie:  
 
- nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2 000 m2;  
- nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb;  
- budowy /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb;  
- budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb.  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek 
musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 
 
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla 
uzyskania wymaganych poszczególnych wartości porównywalnych. Zamawiający nie dopuszcza, 
aby roboty zostały zrealizowane na różnych inwestycjach. 
 



W niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z 
definicjami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane.  

2. Część 6 pkt 6.3.2 Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej ppkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 

 
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie / przebudowie drogi publicznej lub ulicy w terenie zabudowanym, obejmującą swoim 
zakresem wykonanie:  
 
- nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2 000 m2;  
- nawierzchni z masy bitumicznej na długości min. 200 mb;  
- budowy /przebudowy sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej na długości min. 200 mb;  
- budowy/przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na długości min. 200 mb.  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek 
musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 
 
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla 
uzyskania wymaganych poszczególnych wartości porównywalnych. Zamawiający nie dopuszcza, 
aby roboty zostały zrealizowane na różnych inwestycjach. 
 
Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.   
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).  
 
3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób: 
 
Część 11 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w pkt 1 i 4 otrzymuje brzmienie: 
 
11.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 03.07.2020 r. do godz. 10:30 w Starostwie 

Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, Kancelaria pok.11. 
 
11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2020 r. o godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,                        

ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro. 
 

 


