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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: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko
w miejscowości Bór
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 1646K Skrzypne-SzaflaryOstrowsko w miejscowości Bór, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu
28 stycznia 2019 r.
PYTANIE NR 1
„Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz, jest wedle informacji Zamawiającego materiałem
pomocniczym (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) i nie jest wiążący dla stron. Proszę o doprecyzowanie czy studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów betonowych, czy też z tworzyw
sztucznych?
Zapis w SST… „Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy stosować elementy betonowe lun z
tworzyw sztucznych”, a zgodnie z opisem w przedmiarze robót (poz. 57-60) należy wykonać studzienki włazowe monolityczne z tworzyw sztucznych.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych pod warunkiem ze będą to studnie systemowe, prefabrykowane.
PYTANIE NR 2
„W opisie pozycji 46-52 przedmiaru robót założono zmagazynowanie urobku z wykopu i wykorzystanie na nasyp. SST określa parametry materiału na nasyp.. Proszę o informację czy Zamawiający
pokryje koszty wywozu niezdatnego materiału oraz zakupu i dowozu materiału kwalifikowanego w
ilości około 1500m3, w przypadku gdy materiał pozyskany z wykopu nie będzie spełniał parametrów określonych w SST dla nasypu?”
Odpowiedź:
Pozyskane z wykopu zmagazynowane materiały są przewidziane jako materiały niekwalifikowane
służące do obsybki skarp powstałych po wykonaniu chodników, korytek ściekowych, ażurów. W
projekcie wykonawczym na przekrojach poprzecznych są oznaczone kolorem czerwonym.
PYTANIE NR 3
„Projekt zakłada przebudowę ogrodzeń kolidujących z chodnikiem. Czy Zamawiający posiada
uzgodnienia z Właścicielami przyległych ogrodzeń w zakresie materiałów przewidzianych do przebudowy?. (ogrodzenia istnieją np. z okładziną kamienną oraz wypełnieniem ze sztachet drewnianych zamieniane na podmurówkę betonową, słupki stalowe oraz siatkę.)? Czy Zamawiający przewiduje pokrycie kosztów przebudowy ogrodzeń nie ujętych w projekcie jeżeli w trakcie realizacji
wystąpi kolizja?”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada uzgodnień z Właścicielami przyległych ogrodzeń w zakresie materiałów
służących do odbudowy. Zamawiający pokryje koszty przebudowy ogrodzeń nie ujętych w projekcie, jeżeli w trakcie realizacji wystąpi kolizja”
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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