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Osiecznica, dnia 16 marca 2023r. 
RO-ZP.271.2.2023 

 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
nr 103601D w Osieczowie". 

I. W związku z wpłynięciem zapytań dot. treści SWZ, informujemy: 

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z 5% na najniższe dopuszczone ustawą bądź rezygnacja z zabezpieczenia. Czas, 
w którym się znajdujemy jest bardzo trudny i nie jest ekonomicznie uzasadnione obciążanie 
wykonawców oraz samego zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie fakturowania – czy będzie 
to fakturowanie częściowe, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozliczenia z Wykonawcą nastąpią na podstawie faktur 
przejściowych oraz faktury końcowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo- 
finansowym, który stanowił będzie integralną część umowy. 

 
Pytanie 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do projektu umowy zasad odstąpienia 
od umowy przez wykonawcę: Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 
Zamawiający: 
 nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
 odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru; 
 zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian SWZ w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie barier przeznaczonych do montażu. 
Według przedmiaru to U11a a wg opisu technicznego to U12a. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować bariery U12a. 
 
Pytanie 5: Wykonawca zwraca się z prośbą o Podanie kolorystyki dla barier oraz informację czy bariery 
mają być malowane czy oklejane? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bariery mają być malowane w kolorze żółtym. 
 
Pytanie 6: Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie DOR lub podanie wykazu oznakowania 
(symbole, obmiary). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach oznakowania grubowarstwowego należy 
wykonać: 
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 linia P-1b - linia pojedyncza przerywana na odcinku od 0+031 do 1+700 oraz od 2+200 
do 4+250, 

 linia P-4 - linia podwójna ciągła na odcinku od 1+700 do 2+200, 
 linia P-7d - linia krawędziowa ciągła obustronnie na całym odcinku drogi, 
 linia P-7c - linia krawędziowa przerywana na długości zjazdów. 

 
Pytanie 7: Przedmiar i dokumentacja techniczna nie przewidują przebudowy przejść dla płazów. 
Prosimy o potwierdzenie lub uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji inwestycji należy przewidzieć 
odtworzenie przepustów pod zjazdami.  

 
Pytanie 8: Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o niezbędne frezowanie 
na potrzeby ułożenia geosiatki oraz zwiększony zakres warstwy wiążącej na przykrycie siatki. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zwiększenie warstwy profilującej 
AC16P do 100kg/m2. 

 
II. Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w formularzu ofertowym 

zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania, polegających na dodaniu 
dwóch pozycji w informacjach dodatkowych, o następującej treści: 
 Oferowany termin rękojmi za wady (Należy wpisać oferowany termin rękojmi za wady licząc 

od dnia odbioru końcowego (w miesiącach), 
 Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który dokonywane będą płatności związane 

z realizacją zamówienia. 
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