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Leżajsk, 2019-06-13       

 

                                               

ZP.271.1.8.2019 

Dotyczy  przetargu niegraniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 

nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku” ogłoszonego w dniu 2019-05-31 (z podziałem na części:                                     

Część 1 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. Św. Jana z Dukli na  skrzyżowanie typu rondo oraz 

przebudowa ul. Mickiewicza od drogi wojewódzkiej nr 875 ul. T. Michałka do potoku Jagoda                                                    

oraz Część 2 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ul. M. C. Skłodowskiej oraz przebudowa ul. Mickiewicza 

od skrzyżowania z ul. M. C. Skłodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyńskiego).  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ ZE ZMIANĄ 

OGŁOSZENIA  O ZAMÓWIENIU 

 

1. W dniu 7.06.2019 r. jeden z Wykonawców przesłał do Zamawiającego prośbę o udzielenie 

odpowiedzi w zakresie SIWZ dotyczącym Części 1 o następującej treści: 
 

1) Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej tabeli robót ziemnych. 

2) Wg STWiORB dla nawierzchni wiążącej (D.05.03.05.A) w pkt. 1.3. mamy AC16W50/70, 

natomiast w tej samej specyfikacji z pkt. 2.2. jest „Asfalt drogowy PMB 25/55-60”. Prosimy 

o informację jakie lepiszcze należy zastosować do warstwy wiążącej?  

3) Wg STWiORB dla nawierzchni ścieralnej (D.05.03.05.B) w pkt. 1.3. mamy AC11W50/70, 

natomiast w tej samej specyfikacji z pkt. 2.2 jest „Asfalt drogowy: 35/50, PMB 45/80-55”. 

Prosimy o informację jakie lepiszcze należy zastosować do w-wy warstwy ścieralnej?  

4) Prosimy o informację jaki kolor kostki gr. 6 cm i 8 cm należy zastosować na chodnikach 

i zjazdach? 
 

Odpowiedzi:  
 

Ad. 1)  

Dokumentacja projektowa nie posiada tabeli robót ziemnych  - w związku z tym Zamawiający 

nie umieści jej w dokumentacji przetargowej. 
 

Ad. 2) i 3) 

Dla warstwy wiążącej AC16W50/70 i warstwy ścieralnej AC11S50/70 Zamawiający wymaga 

zastosowania asfaltu drogowego 50/70 wg. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – 

Wymagania dla asfaltów drogowych. 
 

Ad. 4) 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej szarej, nawierzchnię zjazdów 

należy wykonać z kostki betonowej kolorowej (w innym wyrózniającym się jednym kolorze). 
 

Zamawiający po sprawdzeniu załączonej do SIWZ opublikowanej dokumentacji technicznej na 

swojej stronie internetowej stwierdził, że pytania nr 2 i 3 mają zastosowanie również  do Części 2 

i dlatego odpowiedzi na te pytania dotyczą zarówno Części 1 jak i Części 2 i stanowią 

jednocześnie zmiany w SIWZ.  Informacja dotycząca pytania nr 4 dla Części 1 w zakresie 

„ronda” znajduje się  w STWiORB  na stronie 155 w pkt 1.3, a dla Części 2:  na str. 141 pkt. 1.3 

(STWiORB dla skrzyżowania), na str. 69 pkt 1.3 (STWiORB dla przebudowy drogi). 

Zamawiający informuje, że należy zastosować takie same kolory kostki betonowej dla                     

Części 1 w zakresie przebudowy drogi. 
 

Wobec powyższego na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ 

w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie nr 2 i nr 3 i uzupełnienia dotyczącego kolorów kostki 

betonowej dla Części 1 w zakresie przebudowy drogi. 
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Ponadto Zamawiający dokonuje poprawy innych błędów i uzupełnień braków w SIWZ                         

i w ogłoszeniu o zamówieniu: 
 

1) w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2.1 do  SIWZ  Zamawiający zmienia ilość 

krawężników w poz. 63 (elementy ulic) na właściwą tj. 480,88 mb. Powyższa zmiana  

została uwzględniona w  poprawionym Załączniku  Nr 2.1 do  SIWZ - formularz cenowy 

z dnia 2019-06-13, 
 

2) w związku z powyższym w SIWZ w cz. III  Opis przedmiotu zamówienia w ust. 4 Zakres 

robót [Częśc1] dokonuje się zmiany  ilości w pozycji: - krawężniki drogowe 20x30x100 cm 

z błędnej – 98,18 m, na właściwą - 498,18 m. 
 

3) w treści SIWZ w cz. III Opis  przedmiotu zamówienia w ust. 7 - na jego końcu, a także 

w ogłoszeniu o zamówieniu  w części IV.6.6)  po ostatnim zdaniu dodaje się tekst: 
 

”Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw 

osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) 

do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …… 

(zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej Zamawiającego:  

a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 ÷ 3 RODO w zakresie 

przetwarzania danych osobowych -  Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania  nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie  

obowiązków wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, 

b) dotyczących ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 

ust. 1 RODO - Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.” 
 

3) w ogłoszeniu o zamówieniu w cz. VI  pkt  6.6) w miejscu -  Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  - dodaje  się 

tekst: 

 „Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.” 
 

2. Dokonane zmiany w zakresie SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu są podstawą do zmiany 

terminu składania ofert (co zmieniono również w tych dokumentach) na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy Pzp:  
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.06.2019 r. do godz. 1400. Otwarcie 

ofert nastąpi w  tym samym dniu o godz. 1430.  
 

3.  Zamawiający informuje, że powyżej wymienione zmiany stają się integralną częścią 

dokumentacji przetargowej i są wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2019-06-13. 

2) Załącznik Nr 2.1 do SIWZ - formularz cenowy z dnia 2019-06-13. 
 

BURMISTRZ LEŻAJSKA 

(pieczęć i podpis) 


