POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.22.2019
Nowy Targ, 5 września 2019 r.

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-PieniążkowicePiekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego
mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K DługopolePieniążkowice-Piekielnik w km 0+724,55 w miejscowości Długopole
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K DługopolePieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i
budową nowego mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K
Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w km 0+724,55 w miejscowości Długopole (zwanej dalej
„siwz”), w związku z wnioskami, które wpłynęły do Zamawiającego.
PYTANIE NR 1
„Wykonawca wnosi o zmianę wartości kary umownej za odstąpienie od umowy z 20% na 10%.
Wskazać należy, że podana kara umowna pozostaje nadmiernie wygórowana.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
PYTANIE NR 2
„Wykonawca wnosi o zmianę terminu przekazania terenu budowy z 20 dni roboczych na 7 dni kalendarzowych. Mając na uwadze, iż termin realizacji zadania podany jest sztywno przyjęty przez
Zamawiającego termin przekazania terenu budowy pozostaje nieuzasadniony”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Jednocześnie wyjaśnia, iż przekazanie terenu
budowy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o roboty budowlane. Powyższy zapis ma charakter porządkujący.
PYTANIE NR 3
„Punkt 7, §14 wzoru Umowy mówi o tym, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we
własnym zakresie ustanowić kierowników robót odpowiednich branż innych niż mostowa - jeżeli tak
zdecyduje Zamawiający. Zdaniem Wykonawcy zapis jest zbyt ogólny, dlatego proszę o jednoznaczne wskazanie, kierowników robót których branż Zamawiający będzie wymagał podczas realizacji?”
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał kierownika robót specjalności drogowej.
PYTANIE NR 4
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z §14, pkt. 2. 4) wzoru Umowy może od niej odstąpić w przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy. Zapis ten jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia, gdyż po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu i dopiero po jego zatwierdzeniu i wprowadzeniu można wykonywać roboty budowlane. Dlatego proponujemy, aby poul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
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wyższy punkt objął brzmienie: „4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w
terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §19 ust.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, jest uprawnieniem z którego Zamawiający może ale nie musi skorzystać. Ponadto,
odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym §19 ust.2 pkt 4 wzoru umowy, a którego to dotyczy pytanie, musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem do podjęcia robót skierowanym przez
Zamawiającego do wykonawcy.
PYTANIE NR 5
„Zgodnie z zapisem punktu 1.8 opisu technicznego projektu wykonawczego ruch kołowy i pieszorowerowy zostanie zamknięty na czas prowadzenia robót. Proszę o potwierdzenie, że ruch samochodowy i pieszo-rowerowy ma zostać skierowany objazdami i Zamawiający nie będzie wymagał
wybudowania tymczasowego mostu ani kładki dla pieszych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wybudowania przez Wykonawcę tymczasowego mostu. Jednakże po
stronie Wykonawcy jest zabezpieczenie przeprawy dla pieszych.
PYTANIE NR 6
„Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew i krzewów? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada odrębnej decyzji – zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Jednakże w
decyzji Nr Z-2/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 stycznia 2019 r. składającej się na dokumentację projektową – udostępnionej na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi – w pkt 8.4 Warunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, został określony sposób ich usuwania.
PYTANIE NR 7
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rodzaju konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany rodzaju konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej.
PYTANIE NR 8
„Prosimy o wyjaśnienie jaką średnicę należy zastosować dla przepustu zlokalizowanego w km
0+462,15”
Odpowiedź:
Należy zastosować przepust o średnicy fi 500 mm, rura PP SN8.
PYTANIE NR 9
„Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania bitumicznej warstwy wiążącej na odcinku obiektu mostowego z betonu asfaltowego”
Odpowiedź:
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania bitumicznej warstwy wiążącej na odcinku
obiektu mostowego z betonu asfaltowego.
PYTANIE NR 10
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu o nasiąkliwości nieprzekraczającej 5% dla elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego”
Odpowiedź:
Dla elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego należy przyjąć beton zgodnie z dokumentacją
projektową.
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 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

_______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik
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