Numer sprawy: PZD-ZP.261.23.2019
Nowy Targ, 25 września 2019 r.

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych
– Etap II
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. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich
Parków Narodowych – Etap II, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu
23 września 2019 r.
PYTANIE NR 4
„Proszę o załączenie aktualnych warunków zasilania i przebudowy wydanych przez Tauron –
załącznikiem do dokumentacji są nieaktualne warunki zasilania i przebudowy, zarówno w
Krościenku jak i w Szczawnicy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zwrócił się do TAURON o aktualizację warunków. Na chwilę obecną nie
otrzymał odpowiedzi.
PYTANIE NR 5
„Czy oprócz cyfrowego programatora astronomicznego będzie wymagane sterowanie inteligentne
oświetlenia – nie jest zaprojektowane dla odc. 0.2-1.8, a znacznie podnosi koszt opraw.”
Odpowiedź:
Nie będzie wymagane sterowanie inteligentne.
PYTANIE NR 6
„Czy odbudowę chodnika po pracach kablowych należy uwzględnić w wycenie? Załączone
dokumenty nie uwzględniają odbudowy.”
Odpowiedź:
Należy wycenić odbudowę chodnika po pracach kablowych.
PYTANIE NR 7
„Proszę o uszczegółowienie, jaki ma być typ słupa 6 m na przejściu dla pieszych.”
Odpowiedź:
Typ słupa 6 m ma być zgodny z Projektem wykonawczym branży elektrycznej - str. 8, opis słupa na
przejściu dla pieszych.
PYTANIE NR 8
„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej – kanał główny w poboczu i pod
chodnikiem – poza jezdnią? Budowa kanalizacji w jezdni spowoduje duże utrudnienia w
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ruchu, a przylegający teren poza jezdnią nie jest zagospodarowany przez infrastrukturę podziemną
i jest miejsce na kolektor kanalizacyjny.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej – kanału głównego w poboczu i pod
chodnikiem – poza jezdnią. Kanalizację należy wykonać zgodnie z projektem i decyzja ZRID.
PYTANIE NR 9
„W jakim zakresie będzie remontowana kładka dla pieszych w km 0+676? Proszę o
uszczegółowienie.”
Odpowiedź:
Zakres prac został wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 2 – wyjaśnienia z dnia 23 września 2019 r.
dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
PYTANIE NR 10
„W jakim zakresie będzie remontowany murek oporowy w km 0+246 do 0+354 strona lewa?”
Odpowiedź:
Zakres prac obejmuje oczyszczenie i uzupełnienie ubytków poprzez skucie lub wymianę
elementów.
PYTANIE NR 11
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rury PP Propylenowej zamiast Wipro dla
kolektora głównego kanalizacji deszczowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rury PP propylenowej zamiast WIPRO dla
kolektora głównego kanalizacji deszczowej.
PYTANIE NR 12
„Proszę o przedstawienie szczegółów rozwiązania wlotów i wylotów przepustów pod drogą
powiatową – w projekcie brak ścianek czołowych.”
Odpowiedź:
Rozwiązania znajdują się w Projekcie wykonawczym branży drogowej – rysunek Szczegół
wydłużenia przepustu.
PYTANIE NR 13
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni polegającej na wykonaniu nakładki
oraz poszerzeń drogi powiatowej, po przedstawieniu obliczeń przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z projektem.
PYTANIE NR 14
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni ścieralnej ścieżki rowerowej z MA 8 (Asfalt
twardolany) na beton asfaltowy AC 8S?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ścieżki rowerowej z AC8S.
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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 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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