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     GMINA CIESZANÓW              Cieszanów, dnia 30.03.2022 r. 
   UL. RYNEK 1 

 37-611 CIESZANÓW 
GPiMK.271.4.2022 

     

    -do wszystkich Wykonawców- 

 

dotyczy: postępowania pn. „Program przebudowy dróg gminnych – poprawa 

bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

Gminy Cieszanów”. 

 

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 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 Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów przekazuje treść zapytań dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytania z dnia 29.03.2022 r.: 

 

1. W zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105007R Niemstów (droga do lasu) w km 

0+000 – 1+015 na przekrój różni się od przedmiaru robót poz. 4.d.1 gr. podbudowy 8 cm / 

na przekroju 10 cm. Prosimy o poprawę. 

ODPOWIEDŹ: 

Prawidłowa grubość górnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  

to 10 cm. Poprawiony przedmiar robót w załączeniu. 

 

2. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Sioło – droga k. cmentarza w km 0+195 

– 0+495 – brak warstwy wiążącej gr. 4 cm na części odcinka. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza brak w-wy wiążącej w zadaniu nr 10. W miejsce w-wy wiążącej 

zastosowano w-wę profilową z betonu asfaltowego AC16W o średniej grubości 2,5 cm na 

całym odcinku. 

3. W zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec – Ułazów w km 

3+250 – 4+320” na przekrój różni się od przedmiaru robót poz. 4.d. 3 gr. Podbudowy 8 cm 

/ na przekroju 10 cm. Prosimy o poprawę. 

ODPOWIEDŹ: 

Prawidłowa grubość górnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  

to 10 cm. Poprawiony przedmiar robót w załączeniu. 

 

Pytania z dnia 30.03.2022 r.: 

 

1. Czy w związku ze zmianą nawierzchni bitumicznej na tłuczniową na drogach gminnych : 

nr 105007R Niemstów (droga do lasu) w km 0+000 – 1+015 i nr 105002R Stary Lubliniec 

– Ułazów w km 3+250 – 4+320”, Zamawiający podtrzymuje zastosowanie górnej warstwy 

nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa 0-31 mm? 
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Zastosowanie nawierzchni tłuczniowej jako docelowej, może nie zapewnić jej 

odpowiedniej nośności oraz zwiększyć jej podatność na deformację. Przypominamy, że 

okres udzielonej gwarancji w niniejszym postępowaniu mieści się w zakresie 36-60 m-cy. 

Czy Zamawiający przewiduje skrócenie okresu gwarancji na ww. odcinkach dróg? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podtrzymuje przyjętą technologię nawierzchni dla zadań nr nr 7 

"Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec - Ułazów w km 3+250 - 4+320" i 

nr 8 "Przebudowa drogi gminnej nr 105007R Niemstów (droga do lasu) w km 0+000 - 

1+015". 

Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminu gwarancji. 

 

A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na te pytania stają się 

integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

B. Stosowną zmianę dokumentacji zamawiający udostępnia jako załącznik do 

niniejszych wyjaśnień SWZ. 

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 

tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 12 

SWZ:   

w rozdziale 12 pkt.1 SWZ przed zmianą jest: 
  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2022 r. do godz. 1000. 
 

w rozdziale 12 pkt. 1 SWZ po zmianie jest: 
  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2022 r. do godz. 1000. 
 

w rozdziale 12 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 r. o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
 

w rozdziale 12 pkt. 2 SWZ po zmianie jest: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2022 r. o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 
 

D. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 13 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.04.2022 r. 
 

w rozdziale 13 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.05.2022 r. 

 

E. Zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00091579/01 z dnia 

2022-03-18 oraz treść postępowania o opublikowanego na:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d47aa2e-913d-48d6-a57a-d8b353ea5a4d 
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F. W załączeniu: 

1) Skorygowane przedmiary robót, przekroje konstrukcyjne, kosztorysy ofertowe po 

korekcie 

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022/BZP 00103615/01 opublikowane dnia 

30.03.2022 r.  

 

BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

          mgr Zdzisław Zadworny 
 


