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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/220211/1 NA: ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 

OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”. 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany 
treść SWZ: 
1. Zamawiający zamieszcza skorygowane rysunki nr 074_12-1_6-01 oraz nr 074_12-1_6-02 zawierające 

Konstrukcje nawierzchni. 
2. Zamawiający koryguje zapis pkt. 9.1. OPZ w zakresie wymiaru tablicy „Budujemy dla Was”. Tablice winny mieć 

wymiar 1600x2400 mm. 
3. Zamawiający koryguje TER nr 02 [Branża drogowa]: 

 usunięto pozycję nr 5 [Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych -  inwentaryzacja powykonawcza]; 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 25, 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 26, 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 27, 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 28, 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 29, 
 skorygowano jednostkę miary oraz ilość poz. nr 30, 
 skorygowano opis poz. nr 36, 
 skorygowano opis zawierający materiał oraz jednostkę miary i ilość poz. nr 72. 

4. Zamawiający wprowadza sprostowanie do odpowiedzi do zapytania nr 392 opublikowanego dnia 13.04.2022r. 
Wyjaśnienie winno brzmieć: 

Zgodnie z pkt. 18.4. koszt z tym związany winien być uwzględniony w poz. 1 TER [Wymagania 
ogólne]. 

5. Zamawiający uzupełnia odpowiedzi z dnia 13.04.2022 r. w zakresie wymagań filtru (drenu francuskiego) 
z geowłókniny oraz drenokolektora dla zabezpieczenia skarpy palisadą. 
Jako drenokolektor należy stosować rury z PCV, PP lub HDPE perforowane min. na 25% obwodu rury. Rury 
drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221:1998, tj. być rurami spiralnie 
karbowanymi, perforowanymi, wytłaczanymi. Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny 
być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. Powierzchnia otworów wlotowych 
rur drenarskich powinna wynosić, co najmniej 10 cm2/m długości rury dla rur o średnicy ≤ 150 mm, oraz co 
najmniej 15 cm2/m długości rury dla rur o średnicy ≥ 150 mm. Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny 
znajdować się między karbami rury, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak 
wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie 
rozmieszczone na długości i obwodzie rury. 
Rury drenarskie należy owinąć geotkaniną lub geowłókniną filtracyjną o gramaturze min 100 g/m2 w celu 
zabezpieczenia ich przed zamuleniem. Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych rur drenarskich z otuliną 
filtracyjną z włókna kokosowego lub z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego bądź geowłókniny 
filtracyjnej. 
Należy zastosować geowłókninę filtracyjną spełniającą następujące wymagania: 
 masa powierzchniowa – min. 100g/m2, 
 grubość – min. 2,2 mm, 
 przepuszczalność przy obciążeniu kv=2kN/m2 – min. 90l/m2/s, 
 wytrzymałość wzdłuż i wszerz pasma – min. 10,0 kN/m, 
 odporność na przebicie (CBR) – min. 1500 N, 
 wymiar porów – 90-120 µm. 

6. Zamawiający dodaje pkt. 7A do SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
7.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 

R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 
podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 



 

 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.” 

 
Zamawiający zamieszcza załączniki na stronie internatowej w folderze „załączniki do zmian SWZ”. 

 

 

 

 

Otrzymują:  
1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
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