POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.7.2019
Nowy Targ, 6 marca 2019 r.

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 1665K Skawa – Raba Wyżna w m.
Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95
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 1665K Skawa – Raba
Wyżna w m. Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95, w związku z wnioskiem, który wpłynął do
Zamawiającego.
PYTANIE NR 1
Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego grubości pakietu bitumicznego do wykonania na istniejącej nawierzchni, tj.:
-w-wa wyrównawcza AC11S – 0 do 3 cm
-w-wa wiążąca AC 16W- 6 cm
-w-wa ścieralna AC 11S- 5 cm
Zgodnie z przekrojem typowym wyszczególnionym na rys. 4.1,
Czy pakiet bitumiczny:
-w-wa wyrównawcza AC11S – 0 do 3 cm
-w-wa ścieralna AC 11S- 5 cm
Wyszczególnione w opisie projektu budowlanego/ wykonawczego oraz załączonym przedmiarze
robót?
Proszę o ujednolicenie dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedź:
Na istniejącej nawierzchni należy wykonać pakiet bitumiczny:
-w-wa wyrównawcza AC 11S – 3 cm
- w-wa ścieralna AC 11S – 5cm
PYTANIE NR 2
Czy w przypadku stwierdzenia występowania przełomów, odcinków o braku wymaganej nośności
na istniejącej jezdni, wzmacnianej nakładką, Zamawiający przewiduje konieczność wzmocnienia
konstrukcji zgodnie z konstrukcją poszerzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie posiadanego projektu oraz znajomości obecnego stanu nawierzchni nie
zakłada wystąpienia odcinków o niewymaganej nośności.
PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową w wersji .dwg? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie jej.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia dokumentację tylko w postaci .pdf. Nie przewiduje natomiast udostępnienie dokumentacji w innych formatach, które nie są ogólnie dostępne.
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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

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