
                                                                                                               
 
  

 
 
 

Tomaszów Lubelski,  dnia  21.03.2017 r.   
TN.3721.3.2017.AZ          
                                            

 
 

WYKONAWCY 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej 
i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce-
Nabróż-Żulice od km 0+000,00 do km 11+230,00 długości 11,23 km”, nr sprawy TN.3721.3.2017.AZ. 
 

 
 

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)  
 

 I. Zamawiający: Powiat Tomaszowski z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim reprezentowany przez 
Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim w związku ze zwróceniem się 
jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w odpowiedzi na 
następujące pytania: 

 
Pytanie Nr 1: 
Część dołączonych do SIWZ planów zagospodarowania wykonano na mapach ewidencyjnych.  
Czy oznacza to brak na danych odcinkach map zasadniczych (sytuacyjno-wysokościowych) i wykonawca 
powinien uwzględnić ich opracowanie na etapie projektu? 
Pytanie Nr 2: 
Wizja lokalna wskazuje na istnienie dużej ilości pni drzew. Czy wykonawca powinien przewidzieć 
wykarczowanie ich we własnym zakresie i czy Zamawiający posiada ich ewidencję?  
Prosimy ewentualnie o wskazanie miejsca zagospodarowania pozostałości z karczowania.  
Pytanie Nr 3: 
Oznaczone na planach zagospodarowania zjazdy nie uwzględniają dojazdów do wszystkich działek. 
Czy podana w zestawieniu „orientacyjne ilości robót w asortymencie: budowa i przebudowa zjazdów” ilość 
zjazdów jest ostateczna? 
Jak Zamawiający przewiduje rozliczenie w przypadku konieczności wykonania dodatkowych zjazdów? 
Pytanie Nr 4: 
Zgodnie z zestawieniem „orientacyjne ilości robót w asortymencie: budowa i przebudowa zjazdów” 
Zamawiający przewiduje przepusty pod zjazdami z rur fi 50 materiał: beton, żelbeton, PP, PE, stal. 
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału przepustów pod zjazdami.  
Pytanie Nr 5: 
Plan zagospodarowania nie obejmuje zjazdów na drogi boczne w zakresie dowiązania nawierzchni i wykonania 
przepustów w ciągu rowów. 
Czy powyższe roboty należy uwzględnić i w jakim zakresie? 
 Pytanie Nr 6: 
Na załączonych planach zagospodarowania oznaczono lokalizację projektowanych rowów. Prosimy o 
potwierdzenie konieczności wykonania rowów odwadniających we wskazanych miejscach. Czy grunt z 
wykopów Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie?  
Czy wykonawca powinien przewidzieć plantowanie skarp wykopów i nasypów? 
Pytanie Nr 7: 
Program funkcjonalno-użytkowy określa uziarnienie mieszanek mineralno-bitumicznych: 



                                                                                                               
 
- w-wa wiążąca do 16 mm i ścieralna do 8 mm. 
Uwzględniając fakt, że w-wa wiążąca pełnić ma funkcję warstwy profilującej sugerowalibyśmy zmianę 
uziarnienia do 11mm. 
Czy Zamawiający nie rozważyłby przyjęcie na warstwę ścieralną betonu asfaltowego o uziarnieniu do 11 mm, co 
zwiększyłoby szorstkość warstwy jezdnej.    
Prosimy o odniesienie się do naszej sugestii. 
Pytanie Nr 8: 
Prosimy o doprecyzowanie koloru kostek dla projektowanych chodników. 
Pytanie Nr 9: 
Program funkcjonalno-użytkowy w pkt. 2.2.8 określa tarcze znaków z zastosowaniem folii odblaskowych typ II. 
Szczegółowe warunki techn. dla znaków pionowych określają minimalne wymagania dla folii znaków przy 
drogach powiatowych jako typ I (z obowiązującymi wyjątkami). 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie znaków z folią typu I?” 
 
Zamawiający udziela wyjaśnień: 
Ad1) Wykonawca powinien uwzględnić opracowanie map zasadniczych (sytuacyjno-wysokościowych) 
na całej projektowanej drodze tj. aktualizację na długości około 8km i wykonanie nowych map na 
pozostałych odcinkach.  
Ad2)Wykonawca powinien przewidzieć wykarczowanie pni i zagospodarować je we własnym 
zakresie. Zamawiający nie posiada ewidencji istniejących pni. 
Ad3) W projekcie budowlanym należy przewidzieć :  
- zjazdy publiczne na wszystkie drogi gminne i wewnętrzne, 
- zjazdy indywidualne do wszystkich posesji zabudowanych z kruszywa kamiennego, 
- zjazdy indywidualne do pól o nawierzchni gruntowej przy założeniu  min. „jeden zjazd na dwie 
sąsiednie działki”. 
Ad4) Materiał pozostawiamy w gestii wykonawcy spełniające warunki techniczne dla zjazdów 
indywidualnych i publicznych. 
Ad5) Wykonawca powinien uwzględnić zjazdy na drogi boczne w zakresie dowiązania nawierzchni i 
wykonania przepustów w ciągu rowów. W zakresie do granicy pasa drogowego. 
Ad6) Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie rowów odwadniających w miejscach 
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia drogi. Niezbędną lokalizację rowów 
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Grunty z wykopów wykonawca zagospodaruje we 
własnym zakresie. Wykonawca powinien przewidzieć plantowanie skarp i wykopów. 
Ad7) Skład uziarnienia mieszanek mineralno-bitumicznych powinien być zgodny z obowiązującymi 
SST. Zamawiający dopuszcza zmiany uziarnienia. 
Ad 8)  Kostka na chodnikach i zjazdach powinna być w kolorze grafitowym i czerwonym. 
Ad 9) Zamawiający wyraża zgodę na użycie folii znaków typ I (z obowiązującymi wyjątkami) w 
przypadku zachowania warunków wg tabeli nr  1.7 rozdział 1 podrozdział 1.3.2 określonych w 
szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
 
II. Treść pytań oraz uzyskanych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 
celem zapoznania Wykonawców ubiegających się o zamówienie na opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz uwzględnienia ich w kosztach robót budowlanych. 
 
III. W związku z w/w zapytaniami w znaczącym stopniu odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia 
Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), informuje o przedłużeniu terminu: 
- składania ofert: do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 12.00, 
- otwarcia ofert: dnia 29 marca 2017 r. godz. 12.15. 
 
 
Opakowanie powinno być oznaczone: 

Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski 

oraz opisane: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce-Nabróż-Żulice od km 0+000,00 do km 

11+230,00 długości 11,23 km”  

„Nie otwierać przed dniem 29 marca 2017 r., godz. 12:15” 
 
Miejsce składnia i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.  
 
 VI. Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część dokumentacji postępowania 
przetargowego. 
 
VII.  Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
 
 

 
Paweł Kościołko 
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     DYREKTOR 

 


