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WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w
km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice –Rdzawka w km 3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z rozbudową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km
3+683,50 do km 3+767,50
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku
Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice –Rdzawka w km
3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z rozbudową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km 3+683,50 do km 3+767,50, (zwanej dalej „siwz”), w związku z wnioskiem, który
wpłynął do Zamawiającego.
PYTANIE NR 1
„Czy zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy nowego mostu.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami rozdziału IV ust.7 pkt 5 lit.a siwz, cyt.: „Wykonawca
zobowiązany jest opracować i wprowadzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji
robót;”.
PYTANIE NR 2
„Czy istnieje możliwość zamknięcia drogi powiatowej nr 1666K (w rejonie prowadzonych robót) i
puszczenie ruchu objazdem.”.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi powiatowej nr 1666K w rejonie prowadzonych robót oraz puszczenie ruchu objazdami.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
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