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PZD.3210. 13-4.2020
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1867N (Wierzbiny) Drygaly Skarżyn od km 0+000 do km 11±200.
—

—

Nr sprawy: PZD.3210.13.2020
I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania
Powiatowy Zarząd Dróg w Pism, działając w trybie art. 38 ust. Ia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, które
wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 2 z dnia 02.12.2020 r. Zamawiający wskazał, że cyt.:
„Konstrukcj ę nawierzchni drogi powiatowej Nr I 867N oraz drogi krajowej Nr 16 należy zaprojektować
zgodnie z aktualnym katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA.
Jednak docelowo, na etapie przygotowania projektu budowlanego, konstrukcję nawierzchni drogi
krajowej Nr 16 należy uzgodnić z GDDKiA”
W związku z tym, zwracamy się o potwierdzenie że Zamawiający do wykonania warstw bitumicznych w
drodze głównej i na zjazdach dopuści do stosowania następujące rodzaje asfaltów;
do warstwy wiążącej asfalt zwykły 35 50, 50 70
do warstwy ścieralnej asfalt zwykły 50 70
Odpowiedź nr 1
Dokumentacja przetargowa stanowi nierozerwalną całość i jeśli katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA nie rozstrzyga o rodzaju asfaltu to jest to rozstrzygnięte
w SST
05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i SST
05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad. W umowie * 17
pkt 3 mowa jest o karze 0,05° o wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, natomiast w
gwarancji jakości jest zapis: Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej
w wysokości 0,01°o Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto,jednak nie mniej niż 5000zł, za każdy
dzień zwłoki.
Odpowiedź nr 2
Obowiązującym jest zapis projektu umowy 0,0500 wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
Pytanie nr 3
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi równa się z okresem udzielonej
gwarancji przez Wykonawcę
Odpowiedź nr 3
Tak
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II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na rodzaj zadanego pytania i udzielonej
odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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