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Odpowiedzi na pytania 

 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Proszę o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca gdzie występuje przejazd kolejki 
wąskotorowej wraz ze szczegółami montażu krawężników kolejowych KK97. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający informuje, że przejazd kolejki wąskotorowej znajduje się km 0+300 i został 
zaznaczony na planie sytuacyjnym dokumentacji. Zamawiający zamieszcza rysunki nr 6.4, 
6.3, 6.2, 6.1, 5.2, 5.1 dla Etapu I przedstawiające detale dotyczące wykonania nawierzchni 
kolei wąskotorowej i wykonania przepustu typowego. 
 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Proszę o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsca gdzie występuje korytko TL kl.A15  
z polimerobetonu + studzienka YL160. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający informuje, że korytko TL kl.A15 z polimerobetonu + studzienka YL160 zostały 
zaznaczone na planie sytuacyjnym etapu III. 
 
 
 
 



 

Pytanie 3 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Czy ETAP III, który zawiera dokumentacja projektowa dostępna na stronie gminy Pilchowice 
wchodzi w zakres niniejszego zadania? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający potwierdza, że ETAP III przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach 
dostępny jest na stronie gminy Pilchowice i wchodzi w zakres niniejszego zadania. 
W  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) został opisany  
w punkcie:  
„3. Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje: 
Na odcinku od drogi powiatowej ul. Dolna Wieś  do skrzyżowania w kierunku ul. 
Trześniówka: 
- wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów 
kategorii ruchu KR2, a na skrzyżowaniu dróg gminnych KR3, 
- odtworzenie jezdni w nawierzchni bitumicznej; 
- wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000, kanały 
rurowe  
z rur PVC SN8 fi 315 oraz fi 160, wpusty fi 500 oraz dwie studnie chłonne fi 1200 gł. 3m. 
- montaż korytek betonowych otwartych o szerokości 30 cm, w celu odprowadzenia wody 
powierzchniowej do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej; 
- montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22cm, 
- na wjazdach zastosować odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym D-400, 
- oznakowanie w ramach docelowej organizacji ruchu. 
Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi  187 m.” 

Natomiast w dokumentacji projektowej przedmiotowy zakres opisany jest w projekcie 
budowlano-wykonawczym p.n.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Trześniówka i ul Dolna 
Wieś w Sołectwie Pilchowice ETAP III”, opracowanym przez Usługi Inżynieryjne i 
Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
1. Prosimy o informację czy Zamawiający odstąpi od podawania numeru NIP/PESEL 
członków grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku naszej firmy w skład 
grupy kapitałowej wchodzi kilkaset firm z całego świata i zebranie tych danych jest 
niemożliwe. Jednocześnie zwracam uwagę, że bez tych danych (NIP/PESEL) Zamawiający 
może bez problemu ocenić czy nie zostały złożone odrębne oferty przez firmy należące do tej 
samej grupy kapitałowej. Brak rezygnacji wpisywania NIP i PESEL ogranicza konkurencję. 



 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający odstępuje od podawania nr NIP /PESEL członków grupy kapitałowej (załącznik 
nr 8 do SIWZ).  
 
 
 
W związku z zapytaniami oferentów z dnia 26.04.2016r oraz 27.04.2016r Zamawiający 
przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na 06.05.2016r. godzina złożenia i otwarcia 
pozostaje bez zmian. 
 
Jednocześnie zmianie ulega pkt. 14 ppkt 9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią 
przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 
Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

„Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach,  
- przebudowy  łącznika  od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach, 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 

 Nie otwierać przed  06.05.2016 r. godz. 1015 
 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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