
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w MYŚLENICACH 
32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6 

  tel. 272-17-33         e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl 
                       www.zdp-myslenice.pl 

 
Myślenice, dnia 03.06.2022 r. 

ZDP.ZP.261.8.2022 
 

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.261.8.2022 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.261.8.2022 pn. 

Odbudowa mostu o nr JNI 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice 
– Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami 

 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia           
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na złożone w dniu 02.06.2022 r. zapytania do przedmiotowego postępowania. 
 
 

1. W § 5 pkt. 6 Wzoru Umowy jest napisane: „W przypadku wykonania mniejszej ilości 
robót wyszczególnionych w załączonym do umowy kosztorysie ofertowym, 
Wykonawca otrzyma zapłatę za ilości robót rzeczywiście wykonane i odebrane, o 
wartości obliczonej według cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę” 
Proszę o wyjaśnienie jak będą rozliczane pozycje, w których Wykonawca wykona 
większą ilość robót i czy wszystkie roboty będą rozliczane kosztorysem 
powykonawczy, wg. faktycznej ilości wykonanych robót. 
Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje wykonania większej ilości robót niż 
określone w przedmiarach . 
 
2. Proszę o wyjaśnienie gdzie będą wykonywane tymczasowe ścianki z grodzic 
stalowych dł. 8,0 m (poz. 17 przedmiaru robót). W opisie technicznym do Projektu 
Wykonawczego oraz na rysunkach, wszystkie ścianki są opisane jako tracone. Proszę 
o ewentualną korektę pozycji nr 16 i 17 przedmiaru robót. 
Odpowiedź : 
Ścianki tracone zostaną wykonane od strony potoku Trzemeśnianka oraz od strony 
nurtu potoku Zasańka  ,pozostałe ścianki należy traktować jako tymczasowe .  
 
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie innych ścianek szczelnych o 
porównywalnych parametrach wytrzymałościowych. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie innych ścianek 
szczelnych o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych . 
 



 
4. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku zaistnienia 
rozbieżności (umowa, przedmiar robót, projekt wykonawczy, projekt techniczny, SST, 
SIWZ). 

             Odpowiedź : W przypadku zaistnienia rozbieżności najważniejszym   dokumentem  

                      będzie projekt techniczny  . 
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