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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.19.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K 
Jordanów- Mąkacz- Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i 
Bystra Podhalańska, Powiat Suski- III 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, 
że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Załączone SST  dotyczące mas bitumicznych sporządzone zostało o 

nieaktualne normy i wytyczne. Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy 
zastosowania MMA zgodnych z aktualnymi normami i wytycznymi WT-2:2014 ?  
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy zastosowania MMA zgodnych 
z aktualnymi normami i wytycznymi WT-2:2014. 
 

Pytanie 2. Zgodnie z przekrojami typowymi i opisem technicznym przewidziane zostało 
ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej na tłuczniu stabilizowanym mechanicznie 
16/32 bez warstwy klinującej.  Czy zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy z 
kruszyw łamanych spełniających wymagania GDDKiA WT-4:2010 ?  
Odpowiedź: Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 
spełniających wymagania GDDKiA WT-4:2010 
 

Pytanie 3. Zgodnie z opisem technicznym pobocza powinny zostać utwardzone tłuczniem 
stabilizowanym mechanicznie frakcji 8/16. Zastosowanie opisanej frakcji nie pozwoli 
na sklinowanie kruszywa co z czasem doprowadzi do jego wypadania. Czy 
zamawiający zezwala na wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o ciągłym 
uziarnieniu 0/31 ?  
Odpowiedź: Zamawiający zezwala na wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o 
ciągłym uziarnieniu 0/31 
 

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie kolejności stosowania zapisów dokumentów na 
oferowanym kontrakcie.  
Odpowiedź: Dokumenty w przedmiotowym kontrakcie są z godne z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznie zsynchronizowane, nie ma więc 
potrzeby ich hierarchizacji. W przypadku występowania zdaniem pytającego 
ewentualnych sprzeczności należy każdy konkretny przypadek zgłosić Zamawiającemu 
na etapie zadawania pytań i stosować się do rozstrzygnięcia. 
 

Pytanie 5. Czy zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi miejsca w którym 
występuje poszerzenie jezdni i badaniami miejsca wykonania muru oporowego. Jeśli 
tak to prosimy o ich udostępnienie.   
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi podłoża. 
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W związku z udzielonymi odpowiedziami, dokonaną zmianą SWZ zmianie ulega termin 

składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 29.06.2022 r.  o godz. 11:00. 

 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 29.06.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.”  
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 
 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 


