
 
 

 
 

Oława, 29.11.2022 r. 
PZD.251.9.2022.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w miejscowości Oława – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 
1570D i krajowej nr 94” 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 
Zadane pytania i odpowiedzi: 
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 

procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców art. 44 wprowadza zmiany do 
następujących przepisów Pzp: art. 439 ust. 1 Pzp otrzymuje brzmienie „Umowa, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia”. Choć przepisy te obowiązują w ramach postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego ogłoszonych po 10 listopada 2022, to niewątpliwie wyrażają stanowisko 
ustawodawcy co do konieczności elastycznego podejścia do skutecznego waloryzowania 
wynagrodzeń w zamówieniach publicznych.  
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów umowy par. 5 
pkt 2 i zmianę zapisów mówiących o rozpoczęciu waloryzacji po upływie 12 m-cy na 6 m-cy.  
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów  umowy.  

2. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych na podstawie której dokonano wyliczeń wykopów 
w poz. 43 przedmiaru robót. 
Odp. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi 
kosztorysem powykonawczym.  

3. Prosimy o udostępnienie rysunków przekroi poprzecznych na podstawie których można dokonać 
analizy ilości wykopów opisanych w przedmiarze robót w poz. 43. 
Odp. Zamawiający nie posiada przekroi poprzecznych na podstawie których można 
wyliczyć ilość robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi kosztorysem 
powykonawczym. 
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4. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych na podstawie której dokonany wyliczeń nasypów 
w poz. 44 przedmiaru robót. 
Odp. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych, rozliczenie robót nastąpi 
kosztorysem powykonawczym.  

5. Prosimy o informację czy roboty ziemne związane z zasypaniem dziury po rozbieranym budynku 
ujęte są w poz. 44 przedmiaru robót czy należy te roboty ująć w poz. 16 przedmiaru robót ?  
Odp. Roboty z zasypaniem dziury po rozbieranym budynku należy ująć w 16 pozycji.  

6. Prosimy o wskazanie ilości robót ziemnych związanych z zasypaniem dziury po rozebranym 
budynku. 
Odp. Ilości robót ziemnych związanych z zasypaniem dziury po rozebranym budynku. 
piwnice i fundamenty - 235 m2 x 2,5 m. 

7. Czy w ramach ORZ Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców ręcznego sterowania ruchem 
w przypadku wahadłowego zamknięcia fragmentu przebudowywanej ulicy ? 
Odp. Zgodnie z SWZ  
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego 
projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz                               
z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń; - prace należy wykonywać 
zgodnie z uzyskanym zatwierdzeniem. 

8. Prosimy o informację czy na konstrukcjach D1 i D2 kostka kamienna ma być cięta z wszystkich 
stron czy tylko z jednej ? 
Odp. Kostka ma być cięta z wszystkich stron. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że asfalty do warstw MMA mają być dobrane zgodnie z opisem 
technicznym – SST dla poszczególnych rodzajów mieszanek nie precyzuje i nie podaje 
konkretnych rodzajów asfaltu. 
Odp. asfalty do warstw MMA mają być dobrane zgodnie z opisem technicznym – SST 
dla poszczególnych rodzajów mieszanek – zgodnie z SWZ 

1)    poszczególne materiały użyte przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą 
być zgodne z Wymaganiami Technicznymi (WT) opracowanymi przez GDDKiA. 
W przypadku gdy poszczególne materiały nie posiadają dedykowanych WT winny 
posiadać stosowne atesty jakościowe lub certyfikaty umożliwiając stosowanie ich 
na terenie EU; 

2)    recepty materiałowe podlegają zatwierdzeniu przez GDDKiA wg właściwości 
rzeczowej. 

10. Proszę o wskazanie miejsca składowania zdjętej warstwy ziemi urodzaj? 
Odp. Wybór  miejsca składowania ziemi urodzajnej należy do Wykonawcy. 

11. Proszę o określenie jaki procent humusu po zdjęciu należy przewidzieć do utylizacji. 
Odp. Do utylizacji należy przewidzieć 20 % humusu. 

12. Jakie materiały po rozbiórkach należy założyć do przekazania Zamawiającemu oraz prosimy o 
wskazanie potencjalnego miejsca składowania materiałów Inwestora. 
Odp. Dla Zamawiającego należy przekazać:  
destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną, kostkę betonową, elementy 
ogrodzenia – panele,  bramy, poręcze ochronne z rur i kątowników. 

       Miejsce składowania: Obwód Drogowy w Miłoszycach.   
Wykonawca do projektowanych prac może wykorzystać  kostkę kamienną z rozbiórki. 

13. Jakie materiały z rozbiórki  podlegają zagospodarowaniu? 
Odp. Dla zamawiającego należy przekazać:  
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destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną, kostkę betonową, elementy 
ogrodzenia – panele,  bramy, poręcze ochronne z rur i kątowników.  
Pozostałe materiały Wykonawca wywiezie i zutylizuje na swój koszt.  
Wykonawca do projektowanych prac może wykorzystać  kostkę kamienną z rozbiórki.  

14. W ramach rozbiórki budynku prosimy o określenie czy jakaś część składowa po rozbiórkach 
będzie w założeniu przeznaczona dla Zamawiającego? 
Odp. Materiały z rozbiórki budynku należy wywieźć i zutylizować na koszt 
Wykonawcy.  

15. Jak uregulowana jest sprawa zamieszkania budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz czy 
Zamawiający posiada komplet pozwoleń na dokonanie rozbiórki przedmiotowego obiektu? 
Odp. Budynek jest wysiedlony. Tak, Zamawiający posiad komplet pozwoleń.  

16. Czy i co leży w gestii potencjalnego Wykonawcy w sprawie dokonania  niezbędnych pozwoleń 
oraz ich ewentualnych aktualizacji? 
Odp. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonania robót 
budowlanych, jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu  niezbędne jest 
uwzględnienie prolongowania uzgodnień branżowych przez wykonawcę, które 
umożliwią wykonanie zabezpieczenia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń 
obcych. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego 
projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz                             
z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń. 

17. Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, zgody oraz porozumienia z gestorami 
sieci w ramach przedmiotowego zadania? 
Odp. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do wykonania robót 
budowlanych, jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu  niezbędne jest 
uwzględnienie prolongowania uzgodnień branżowych przez wykonawcę, które 
umożliwią wykonanie zabezpieczenia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń 
obcych. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego 
projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz z 
uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń. 

18. Czy destrukt asfaltowy po frezowaniu, kostkę kamienną oraz elementy drogowej galanterii 
betonowej po rozbiórkach  należy przekazać Zamawiającemu? 

Odp. Tak. 

19. Co z elementów rozbieranych konstrukcji kamiennych murków, kwietników, podmurówek, 
fundamentów, ław należy poddać utylizacji z wywozem, a co jest do przekazania 
Zamawiającemu? 
Odp. Materiały kamienne należy przekazać Zamawiającemu, lub wykorzystać do 
wykonywania projektowanych prac.  

20. Co z elementów rozbieranego ogrodzenia z siatki lub panelowego, furtek i bram, podmurówek 
należy poddać utylizacji z wywozem, a co jest do przekazania Zamawiającemu? 
Odp. Panele, furtki i bramy należy przekazać zamawiającemu. 

21. Co z elementów rozbieranych poręczy ochronnych z rur i kątowników należy poddać utylizacji z 
wywozem, a co jest do przekazania Zamawiającemu? 
Odp. Poręcze ochronne przekazać zamawiającemu.  

22. Proszę o podanie dokładnej nazwy handlowej kostki brukowej betonowej szarej typu 
"staromiejskiego". 
Odp. Kostka musi być podobna do  - Kostka staromiejska gr. 10 cm , brukowa,  Arte, 
Semmerlok. 

23. Proszę o doprecyzowanie w zakresie parametrów elementu kostka kamienna szara 18x20cm, 
nieregularna, tzw. "kocie łby" gr. 20cm. 
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Odp. Kostka kamienna 18x20 cm nieregularna, może być z rozbiórki. 

24. Proszę o doprecyzowanie elementu barierka segmentowa z trzema poprzeczkami. Słupki ze stali 
średnicy ok. 75mm zakończone ozdobnymi gałkami, poprzeczki z rur o średnicy ok. 50mm. 
Wysokość od powierzchni ziemi około 80cm, rozstaw słupków około 1, 5m. 
Odp. Wcześniej (23.11.2022 r.) załączono rysunek poręczy, poręcze cynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo farbami polimerowymi. 

25. Jak mają wyglądać ozdobne gałki przy elemencie barierka segmentowa? 
Odp. Słupki barierek zakończone elementem ozdobnym gałka ozdobna – metalowa                             
w kształcie walca lub kuli itp.  malowana jak bariera kolor szary RAL 7045. 

26. Proszę o wyjaśnienie gdzie należy złożyć rozebrany pomnik. Dokumentacja przewiduje 
przekazanie pomnika do konserwacji. Prosimy  o przekazanie adresu. 
Odp. Wykonawca w  kosztach ma ująć rozebranie pomnika,  konserwację pomnika 
oraz jego montaż  wg załączonej dokumentacji.  

27. Proszę o informację czy wykonawca ma w cenie ująć konserwację pomnika. 
Odp. Tak.  

28. Proszę o informację czy obiekt do wyburzenia jest wysiedlony. 
Odp. Tak. 

29. Proszę o informację czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych. 
Odp.  Nie. 

30. Proszę o informację czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu zastępczego. 
Odp.  Nie. 

31. Proszę o informacje czy wykonawca ma wycenić nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne. 
Odp.  Nie. 

32. Proszę o informację czy Zamawiający posiada plan ratowniczych badań archeologicznych. 
Odp. Nie. 

33. Proszę o wyjaśnienie kto ponosi koszty zajęcia pasa drogowego i w jakiej wysokości. 
Odp. Zamawiający ponosi koszty zajęcia pasa drogowego jeżeli wystąpią.   

34. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wypłycenie z 4 m do 1,5 sieci wodociągowej dn 
160 na dł 134 mb . Zgodnie z obowiązującymi przepisami sieci wodociągowe układa się na gł. od 
1,0 m do 2,0m.  
Odp. Tak. 

35. Proszę o podanie ilości pilotów do bramy przedszkola. Informacja ta jest niezbędna w celu 
złożenia prawidłowej kalkulacji. 
Odp. 3 piloty. 

36. Proszę o informację czy Wykonawca może dokonać całkowitego  zamknięcia drogi DK 94 w celu 
dokonania rozbiórki budynku? 
Odp. Zgodnie  z SWZ 
GDDKiA dopuszcza czasowe zamknięcie przedmiotowego skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 94 na czas realizacji Przedsięwzięcia. Wówczas Wykonawca zobowiązany 
będzie opracować projekt czasowej organizacji ruchu związany z koniecznością 
poprowadzenia objazdu i uzgodnić go z właściwymi zarządcami. Po zakończeniu 
robót obowiązkiem Wykonawcy jest usunięcie wszelkiego oznakowania związanego                  
z czasowym zamknięciem odcinka drogi krajowej nr 94. 
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37. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzyska przedłużenie wprowadzenia ORD, ponieważ                          
w projekcie wykonawczym  wpisano:,, Docelową organizację ruchu należy wprowadzić po 
zakończeniu wszystkich robót drogowych  najpóźniej w IV kwartale 2020r. (do 31.12.2020r.)” 

 Odp. Zgodnie z SWZ . 
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie nowego 
projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu wraz                         
z uzyskaniem dla niego niezbędnych opinii i zatwierdzeń. 
 
 
 
 

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa 05 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 
gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści 
przygotowanej oferty. 
 

 
Z poważaniem 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie 

Wojciech Drożdżal 
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