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Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMINĄ Nr 2 

treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej  

w miejscu udostępnienia SIWZ, 
 
 

w dniu 26. 09.2019r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:  „Przebudowa dróg rowerowych w Bydgoszczy w ul. Kruszwickiej i ul. Focha”. 
Nr sprawy 034/2019. 

 
 
I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiedzenie postanawiania SIWZ: 
 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ 
wraz z załącznikami. 

 
 Pytania – Zestaw 4, z dnia 23.09.2019 r. 
 
1. Dotyczy D.05.03.13 Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 13 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni  

w wykonanej warstwie z SMA 11,KR4 na 1,5-5,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II 
"Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SST. 
 

2. Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt .5.6, tab. 13 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni 
w wykonanej warstwie z AC 8S, KR 1-2 na 1,0 – 4,5 % oraz z AC11 S, KR 1 na 1,0-4,5%. Proponowany zapis 
jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SST. 
 
 

Pytania – Zestaw 5, z dnia 23.09.2019 r. 
 
1. W projekcie Wykonawczym - Przebudowa systemu ITS w zakresie Przebudowa z rozbudową ul. Kruszwickiej 

oraz Ronda Poznańskiego w Bydgoszczy w punkcie 3.2.1.8 oraz  w punkcie 3.2.1.9 wymaga się przebudowy 
tablicy VMS_04 oraz przybudowy istniejącego kabla światłowodowego 300/OTK 4J. Prace związane  
z przebudową VMS _04 oraz kabla 300/OTK 4J nie zostały ujęte w kosztorysie na roboty budowlane. Czy 
potwierdzają Państwo konieczność wykonania przebudowy tablicy VMS_04 oraz przebudowę 300/OTK 4J. 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że tablica VMS_04 nie wymaga przebudowy, ponieważ zgodnie z  planem 
zagospodarowania terenu, nie wchodzi w skrajnię jezdni. 
W związku z powyższym zapisy dokumentacji branżowej „Przebudowa systemu ITS” w opisie technicznym 
pod nazwą „PW_ITS_Zadanie_2_Opis_Kruszwicka” w punkcie 3.2.1.8 są nieobowiązujące.  
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W związku z przebudową studni teletechnicznej kolidującej z układem drogowym, konieczne jest 
przełożenie kabla 300/OTK/4J, zgodnie z dokumentacją branżową „Przebudowa systemu ITS” w opisie 
technicznym pod nazwą „PW_ITS_Zadanie_2_Opis_Kruszwicka” punkt 3.2.1.9.  
Koszty związane z przebudową istniejącego kabla 300/OTK 4J, Wykonawca skalkuluje w cenie ryczałtowej 
zamówienia. 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ wzór kosztorysu na roboty budowlane, zgodnie 
z pkt 18.4 SIWZ ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

 
II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonaną ZMINĄ Nr 2 treści SIWZ, nieprowadzącą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu i wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedłuża termin składania ofert do dnia 02.10.2019 r., 
godz. 12:45 i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „30.09.2019 r.”, zawartą w pkt 16.18, 17.2 i 17.6 
SIWZ, na datę: „02.10.2019 r.”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z nowym terminem składania i otwarcia ofert, stają się 

obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia  
z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia 
przedmiotowej SIWZ. 

 
 
 
 
 

DYREKTOR 

podpis nieczytelny 

Jacek Witkowski 

   ................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:                                                                                                        
Julia Szałata 
Nr tel. kont. 52 582-27-69  
e-mail: julia.szalata@zdmikp.bydgoszcz.pl 


