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Popielów, dnia 17.05.2021 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.2.2021.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami dotyczącymi postępowania, na 

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia” zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2020r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. Treść pytań jest następująca: 

Pytanie 1. Opis Techniczny i rys. nr 4.1 – „Przekroje konstrukcyjne” wskazują, w konstrukcji 

jezdni, na wykonanie wzmocnienia podłoża mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 ≤ 4,0 MPa o gr. 15 cm. Wykonanie przedmiotowej warstwy konstrukcyjnej nie jest 

ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności. 

Pytanie 2. Przedmiar robót przewiduje ograniczenie jezdni krawężnikiem bet. najazdowym 

15x22cm, 

rys. nr 4.1 – „Przekroje konstrukcyjne” wskazuje na krawężnik bet. 15x30cm, natomiast Opis 

techniczny mówi o oporniku bet. 12x25cm. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju 

elementów betonowych ograniczających jezdnię. 

Pytanie 3. W jaki sposób Zamawiający chce uzyskać odprowadzenie wód deszczowych 

powierzchniowo na przyległe tereny zielone skoro, zgodnie z rys. nr 4.1 – „Przekroje 

konstrukcyjne”, projektowany krawężnik /opornik znajduje się 5cm powyżej projektowanej 

niwelety jezdni? 

2. Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego 

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, 

zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html. 

Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź 1. Stabilizacja w przedmiarze robót - poz. 15. 

Odpowiedź 2. Można pozostawić dowolność doboru krawężnika/opornika. Można też przyjąć 

zgodnie z przedmiarem robót czyli krawężnik betonowy 15x22cm. 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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Odpowiedź 3. Przekrój jasno przedstawia, że krawężnik jest wtopiony. 

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 

286 ust. 1 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy 

(aktualny) termin składnia ofert to 24.05.2021r. godz. 11.00, otwarcie 24.05.2021r. godz. 12.00. 

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający 

modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:  

1. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 

„Termin składania ofert: 20.05.2021 r. do godz. 11:00”  

Powinno być: 

„Termin składania ofert: 24.05.2021 r. do godz. 11:00” 

2. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 

„Termin otwarcia ofert: 20.05.2021 r. godz. 12:00” 

Powinno być: 

„Termin otwarcia ofert: 24.05.2021 r. godz. 12:00” 

3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.06.2021 r.” 

Powinno być: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.06.2021” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 Wójt Gminy 

 /-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 


