POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.15.2020
Nowy Targ, 29 czerwca 2020 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 – Pieniążkowice –
Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55
w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 tejże ustawy.
PYTANIE NR 2
,,Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z
podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST.
Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania
w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.”
Odpowiedź:
Najważniejszym dokumentem, na podstawie którego będą realizowane roboty budowlane, jest zatwierdzony decyzją Nr Z-14/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej projekt budowlany
składający się zarówno z części graficznej jak i tekstowej. W następnej kolejności są projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
PYTANIE NR 3
,,Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które
zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Wymagane prawem decyzje i uzgodnienia, niezbędne celem realizacji zamówienia znajdują się w
dokumentacji projektowej, w tym również przedłużenie ważności warunków technicznych.
Po stronie Zamawiającego leży przedłużenie ważności warunków technicznych, które wygasną w
trakcie realizacji zamówienia. Braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcę.
PYTANIE NR 4
,,Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na
etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Wszelkie roboty, które nie są objęte dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do siwz
ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr
2 do siwz, nie obciążą Wykonawcę.
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PYTANIE NR 5
,,Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na
cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej Robotami, w postaci
trwałego zarządu – §1 ust.3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
PYTANIE NR 6
,,W projekcie wykonawczym brakuje rysunków nr 12-14 oraz 19-24. Prosimy o uzupełnienie.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmianą nr 1 treści siwz z dnia 29 czerwca 2020 r. udostępnił rysunki o numerach 1214 i 19-24 projektu wykonawczego.
Zmiana dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
PYTANIE NR 7
,,Prosimy o przekazanie brakujących specyfikacji technicznych
- M.11.03.02 – pale wielkośrednicowe.
- M.17.01.01– łożyska mostowe.
- M.18.01.01.A – dylatacje modułowe
- M.16.01.01.A ; M.16.01.02.B – odwodnienie
- D.10.01.01.00 – kosze gabionowe
- M.20.01.15 – znaki pomiarowe
- M.20.01.07 – próbne obciążenie.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmianą nr 1 treści siwz z dnia 29 czerwca r. udostępnił uzupełnioną Specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – branża drogowo- mostowa.
Zmiana dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
PYTANIE NR 8
,,Prosimy o przekazanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.”
Odpowiedź:
Projekt czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest sporządzić Wykonawca – §7 ust.4 wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
PYTANIE NR 9
,,Prosimy o potwierdzenie, że nie należy utrzymywać ruchu pieszego poprzez budowę tymczasowej
kładki dla pieszych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy leży utrzymanie ruchu pieszych poprzez budowę
kładki dla pieszych.
PYTANIE NR 10
,,Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnej komunikacji zastępczej.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów ewentualnej komunikacji zastępczej.
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PYTANIE NR 11
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie cementowej zaprawy pod krawężniki mostowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie cementowej zaprawy pod krawężniki mostowe.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.
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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