
Gmina Klwów  Klwów, dnia 08.04.2022 r. 

Ul. Opoczyńska 35 

26-415 Klwów 

PJ.271.04.2022 

 

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże – Przystałowice Duże Kolonia. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, 

Zamawiający: Gmina Klwów, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania i odpowiedzi 

 
 
1. Dotyczy pozycji: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC8S, 
grubość warstwy 4cm, dowóz z odległości do 15km jezdnia projektowana: 7’850 m2. Według 
przekroju i SST jest 3cm. Prosimy o określenie grubości jaka będzie wymagana. 

 



 

2. Dotyczy pozycji: Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi AC11W, 
dowóz z odległości do 15km wyrównanie istniejącej nawierzchni średnio 100kg/m 2 6 165 
m2 x 
0,1 t/m2 = 616,5 t. Według przekroju 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego dla mma 
wyrównawczej i 
wiążącej. 
4. Prosimy o określenie rodzaju oznakowania poziomego. Czy ma być cienko czy 
grubowarstwowe? Strukturalne czy gładkie? 
5. Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome? Zgodnie z 
PN cienkowarstwowe 12m-cy, grubowarstwowe 36 m-cy. 
6. W związku z brakiem projektu rozbiórek, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny 
robót rozbiórkowych i odtworzeniowych są opisy i ilości zawarte w przedmiarach. 
7. Prosimy o zamieszczenie geologii. 
8. W związku z brakiem tabel robót ziemnych i poprzeczek, prosimy o potwierdzenie, że 
podstawą wyceny robót ziemnych są opisy i ilości zawarte w przedmiarach. 
9. W związku z bardzo uproszczonym projektem, prosimy o potwierdzenie, że podstawą 
wyceny robót są opisy i ilości zawarte w przedmiarach. 
10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla wyrównawczej AC16W? 
11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zawierania 
umów między Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 78 §1 
i 2 k.c. 
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej, a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej 



wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
12. Jeżeli Zamawiający dopuści możliwości zawierania umów między Wykonawcą a 
Podwykonawcami w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail właściwego do 
dokonywania doręczeń korespondencji oraz dokumentów w formie elektronicznej, 
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
Odp. 1 -  4 cm  
Odp.2 - 4 cm 
Odp. 3 - nie wyraża zgody  
Odp. 4 - rodzaj i grubość zgodnie z wymaganą gwarancją  
Odp. 5 – Zamawiający wymaga min. 36 m-cy gwarancji  
Odp. 6 -  tak  
Odp. 7 -  nie posiada  
Odp. 8 - tak  
Odp.  9 tak  
Odp. 10 - nie wyraża zgody  
Odp. 11. - nie wyraża zgody 
Odp. 11. - nie wyraża zgody 
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