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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt
1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd.-Ostrów N.-Górany-Leszczany-Nietupa-Szaciły-Kruszyniany wraz z
budową mostu na rz. Nietupa na terenie G.Krynki.”
Część 1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa –
Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie
Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr
1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I
Cz. I „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim”
Pytanie nr 1:
Zgodnie z załączonym do postępowania opisem robót należy zdemontować 10 przepustów pod koroną
drogi natomiast przedmiar robót zakłada rozbiórkę 3 obiektów. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach
zadania należy rozebrać 10 obiektów betonowych.
Odpowiedź nr 1:
Przedmiar robót w powyższym zakresie został poprawiony i dołączony do wyjaśnień i zmian treści SWZ z
dnia 15.02.2022r.
Pytanie nr 2:
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2. Zgodnie z dokumentacją projektową dla przepustu w km 18+914 należy wykonać żelbetowe ścianki
czołowe. Czy zaprojektowane ścianki powinny być wykonane jako elementy monolityczne? Jeśli tak, to
prosimy o załączenie projektu konstrukcyjnego ścianek.
Odpowiedź nr 2:
Stosowne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące powyższego zakresu zostały zawarte w wyjaśnieniach i
zmianach treści SWZ z dnia 15.02.2022r.
Pytanie nr 3:
Zgodnie z poz. 31 przedmiaru robót należy zamontować 4 szt. wpustów drogowych, natomiast
dokumentacja projektowa zakłada montaż wyłącznie 2 szt studzienek. Prosimy o wskazanie ile i jakiego
rodzaju wpusty należy wykonać w ramach przebudowy drogi.
Odpowiedź nr 3:
Przedmiar robót w powyższym zakresie został poprawiony i dołączony do wyjaśnień i zmian treści SWZ z
dnia 15.02.2022r.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR II
Cz. I „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim”
Pytanie nr 1:
1. Zgodnie z załącznikiem nr 6 wyrównanie kruszywem naturalnym
należy wykonać w km 12+330,14 do 12+703,21; 13+146,45 do 14+817,18;
15+620,68 do 16+237,38 natomiast zgodnie z przekrojem normalnym nr 1
wyrównanie to należy wykonać w km 11+873 do 11+790; 12+785 do 12+810,29;
13+146,45 do 14+829,00; 15+590 do 17+200,00; 18+200,00 do 18+721,00;
na jakich odcinkach będzie trzeba wykonać wyrównanie kruszywem
( jeżeli innej niż w załączniku nr 6, to prosimy o poprawienie tego załącznika)?
Odpowiedź nr 1:
Wyrównanie kruszywem należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 6.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR III
Część 2. „Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim”.
Pytanie nr 1:
Czy w części 2 w/w przetargu należy uwzględnić wycinkę drzew i krzewów? Czy może wycinka drzew i
krzewów nie jest przewidziana do wykonania w zakresie części 2.
Odpowiedź nr 1:
W zakresie części 2 przetargu należy uwzględnić wycinkę drzew i krzewów.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR IV
Cz. I „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim”
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Pytanie nr 1:
W wykazie drzew przeznaczonych do wycinki w sumie jest 156 szt drzew, natomiast w kosztorysie drzew do
wycinki jest 123 szt. Prosimy o potwierdzenie, iż liczba drzew przeznaczonych do wycinki w kosztorysie jest
poprawna.
Odpowiedź nr 1:
Pozostałe 33 drzewa są na odcinku, który jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach części
2 tj. na wyłączonym odcinku w km 12+810,29 – 13+146,45. Liczba drzew przeznaczonych do wycinki w
kosztorysie jest poprawna.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał wykonania oględzin drzew,
nadzoru przyrodniczego podczas wycinki oraz sporządzenia dokumentacji, zgodnie z zapisem w Opisie
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź nr 2:
Tak, zgodnie z załączoną decyzją na wycinkę drzew.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR V
Cz. I „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany – Leszczany –
Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w
Powiecie Sokólskim”
Pytanie nr 1:
Część I Odpowiedzi na pytania zestaw I pytanie nr 3 i zestaw X pytanie 7 mówią o dodatkowej pozycji
dotyczącej wykonania poboczy, której brakuje w pierwotnym kosztorysie i przedmiarze robót. Zamawiający
w swoich odpowiedziach wskazuje, iż nowy kosztorys i przedmiar został poprawiony w zakresie pozycji
dotyczącej poboczy. W załączonym po zmianach kosztorysie i przedmiarze natomiast nie ma żadnej nowej
wzmianki na temat poboczy. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji
jeszcze raz KO i PR zawierającego uzupełnienie o pozycję dotyczącą wykonania poboczy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Odpowiedź nr 1:
W poprawionych dnia 15.02.2022r. przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym zostało uwzględnione
wykonanie poboczy w pozycji nr 43.
Część 2. „Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim”.
Pytanie nr 1:
Część II W związku z niejednoznacznymi odpowiedziami dotyczącymi części II zadania zwracamy się o
jednoznaczne potwierdzenie, iż chodnik dla części II zadania należy wykonać jedynie na 16 mb długości.
Odpowiedź nr 1:
Chodnik dla części 2 zadania należy wykonać jedynie na 16mb długości, tj. na moście i dojazdach do mostu
po dwóch stronach lub po jednej stronie.

POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www: pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
Strona 3 z 7

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana nr 1:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 8.7. treść:
„8.7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1), liczy się wstecz od
dnia:
1) w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu;
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1) w przypadkach, o
których mowa w art. 217 ust. 2, art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Ustawy.”
zastępuje się treścią:
„8.7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1), liczy się wstecz od
dnia:
1) w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu;
2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 8.6.4. ppkt 1) i 2) w przypadkach,
o których mowa w art. 217 ust. 2, art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 Ustawy.”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 01.04.2022r.”
zastępuje się treścią:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 15.04.2022r.”

Zmiana nr 3:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia
04.03.2022r., do godziny 1200”
zastępuje się treścią:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia
18.03.2022r., do godziny 1200”

Zmiana nr 4:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.03.2022r., godz. 1230”
zastępuje się treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.03.2022r., godz. 1230”

Zmiana nr 5:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 44.1. treść:
„44.1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”.
zastępuje się treścią:
„44.1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – nie
dotyczy: Część 3. Część 4.”
Zmiana nr 6:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 44.6.3. treść:
„44.6.3.Kwota, o której mowa w punkcie 45.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.”
zastępuje się treścią:
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„44.6.3.Kwota, o której mowa w punkcie 44.6.2. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.”

Zmiana nr 7:
W Rozdziale II – Część 1 Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Górany
– Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na odcinku Nietupa – Szaciły – Kruszyniany na terenie Gminy
Krynki w Powiecie Sokólskim, w § 16 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 6) po ppkt g)
dodaje się pkt h) w brzmieniu:
„h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.”
Zmiana nr 8:
W Rozdziale II – Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim, w § 15 Ubezpieczenie kontraktu, ust. 3 treść:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie.”
zastępuje się treścią:
„3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich
kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych.”
Zmiana nr 9:
W Rozdziale II – Część 2. Budowa mostu na rz. Nietupa w ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły
- Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim., w § 16 Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy, w ust. 1 pkt 6) po ppkt g) dodaje się pkt h) w brzmieniu:
„h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.”

Zmiana nr 10:
W Rozdziale II – Część 3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Górany - Leszczany - Nietupa - Szaciły - Kruszyniany
na odcinku Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim, w § 13
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 4) treść:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
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−

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;”

zastępuje się treścią:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;
f) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy;
g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”

Zmiana nr 11:
W Rozdziale II – Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa mostu na rz. Nietupa w
ciągu drogi powiatowej nr 1286B Nietupa - Szaciły - Kruszyniany na terenie Gminy Krynki w Powiecie
Sokólskim, w § 13 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, w ust. 1 pkt 4) treść:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

POWIAT SOKÓLSKI

POWIAT SOKÓLSKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w SOKÓŁCE
ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka, REGON 050667308
Tel. +48 85 711 89 09, +48 85 711 89 10, fax. +48 85 711 22 29,
www: pzd.sokolka.com, e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
Strona 6 z 7

−

istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”

zastępuje się treścią:
„4) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień
umowy dotyczą w szczególności:
aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
części,
ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy;
b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej;
c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia;
e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy;
f) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy;
g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:
− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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1. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
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