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Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 
ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 
37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 
woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 
kraj: Polska                                                                e-mail: zamowienia@pysznica.pl 

 
 
RI.III.271.1.1.2020                     Pysznica, dnia 15 lutego 2021 r. 
 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 [ wszyscy ] 
 

Oznaczenie sprawy: RI.III.271.1.2021 
Nazwa zamówienia:  
Część I: Przebudowa drogi gminnej 101211R w Jastkowicach od km 0+000 do km 0+415 oraz 

przebudowa drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. nr ewid. 3256 od km 0+000 do km 
1+351 w systemie "zaprojektuj i wybuduj”. 

Część II: Zadanie 1.  Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. 
Podborek  dz. nr ewid,656/1 , 470                                                                                                                                              
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 101218R - budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. 
Podborek dz. nr ewid. 430, 251 
Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101227R - budowa chodnika w m-ci Pysznica ul. 
Kręta dz. nr ewid. 3090 

Część III: Zadanie1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica  dz. nr ewid. 4764 oraz remont 
zjazdu, długość  310 mb. 
Zadanie  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica  dz. nr ewid. 703/5,  710/2, 711/2, 
715/3, 719/8, 728/2, 729/2, 730/2, 734/1, długość 215 mb.             
Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 31 oraz  remont zjazdu, 
długość 331 mb. 
Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica dz. nr ewid. 3061/5, długość  201 mb. 
Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pysznica i Jastkowice dz. nr ewid.      1048, 
3307, długość  107 mb. 
Zadanie 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice  dz. nr ewid. 3232,3234, długość  
396 mb.             
Zadanie 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jastkowice  dz. nr ewid. 3222 oraz    remont 
zjazdu, długość  181 mb. 
Zadanie  10. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bąków  dz. nr ewid. 639, długość ok. 59 mb. 

 

 
Szanowni Państwo,   

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 
postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 

Poniżej przedstawiamy treść części pytań wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający uzyskał odstępstwo od budowy kanału technologicznego na przebudowywanej drodze 
na działce nr ewid. 3256? Czy będzie wymagana budowa kanału technologicznego? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 
19, poz. 115 z późn. zm.), zmienionym przez ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
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i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), zarządca drogi w trakcie budowy lub 
przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym: dróg 
krajowych; pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, 
o której mowa w ust. 6a, nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. 
Droga na działce nr ewid. 3256 jest drogą wewnętrzną niepubliczną i nie wymaga budowy kanału 
technologicznego. 
  
 
Pytanie nr 2: 
Jakie Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu będą wymagane do wykonania na projektowanych odcinkach? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Będzie wykonane oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. lustra 
drogowe) wynikające z opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu. 

 

Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dysponuje całym terenem pod wykonanie drogi wraz z poszerzeniami? Istnieją odcinki, 
np. na działce nr ewid. 3256 w km 0,03 – 0,13 na których to działki drogowe są węższe od projektowanej 
konstrukcji. Co w takim przypadku? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dysponuje całym terenem pod przedmiotową inwestycję. 
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o udostępnienie posiadanej aktualnej mapy zasadniczej zaewidencjonowanej w GODGiK Urzędu 
Starostwa w Stalowej Woli. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi kopie map na podstawie których opracowano część 
graficzną PFU. Aktualna mapa do celów projektowych/zasadnicza zostanie wykonana przez geodetę 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotowego projektu. 

 
Pytanie nr 5: 
Na przebudowywanej drodze Zamawiający przewiduje ułożenie warstwy ścieralnej o grubości tylko 4cm 
na całej szerokości drogi, tj. na istniejącej nawierzchni i projektowanych poboczach asfaltowych i 
poszerzeniach. Z doświadczenia wiemy, że na połączeniach istniejącej konstrukcji i nowej będą 
występowały spękania podłużne. W celu zapobieżenia takiemu zjawisku należało by zastosować 
dodatkową warstwę np. wyrównawczą z betonu asfaltowego grubości ok. 4cm ułożoną na siatce 
wzmacniającej przeciwdziałającej spękaniom. Czy zamawiający uwzględni takie rozwiązanie w 
dokumentacji przetargowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Należy uwzględnić na poszerzeniach siatkę wzmacniającą przeciwdziałającą spękaniom. 
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o poprawienie zapisów Załącznika nr 7 Istotnych warunków umowy w § 14 pkt.1, który to powołuje 
się na starą ustawę. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający poprawia zapisy § 14 ust 1 załącznika nr 7. Prawidłowy załącznik nr 7 „Istotne 
postanowienia umowy stanowi integralny element niniejszych odpowiedzi oraz SWZ. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie posiada badań geologicznych. 
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Pytanie nr 8: 
Jaka kategoria nośności podłoża została założona w PFU? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
KR1-2, E2=80MPa. 
 
Pytanie nr 9: 
Co w przypadku jeśli z przyczyn od nas niezależnych wymagana będzie wymiana gruntu lub wzmocnienie 
istniejącego podłoża pod konstrukcję drogi i poszerzeń? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu i wzmocnienia podłoża. 
 
Pytanie nr 10: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz 
zalegający śnieg i w związku z tym brak możliwości wykonania wizji w terenie, która to pozwoli na 
przygotowanie rzetelnej wyceny prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert. 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia i 
powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 
 
Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.pysznica.bip.gmina.pl)  oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 

Z  poważaniem: 

           W Ó J  T 
 

                                                                                                Łukasz Bajgierowicz 

 


