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WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu
drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z
uzyskaniem zgody na wykonywanie robót budowlanych
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. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego
korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne
wraz z uzyskaniem zgody na wykonywanie robót budowlanych w związku z wnioskiem, który
wpłynął do Zamawiającego.
PYTANIE NR 17
„W zał. nr 1 do SIWZ w pkt. 15, ppkt. 2 Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie sposobu
przygotowania projektu wykonawczego określając jednocześnie dość precyzyjnie w jaki sposób ma
być zaprojektowana odbudowa zabezpieczenia przedmiotowego korpusu drogi tj. "zespolonej konstrukcji żelbetowej z istniejącym murem podtrzymującym korpus drogi".
Co Zamawiający rozumie przez konstrukcję żelbetową zespoloną z istniejącym murem podtrzymującym korpus drogi ?”
Odpowiedź:
Zaprojektowana konstrukcja wykonana powinna być jako budowla żelbetowa, monolityczna, posadowiona bezpośrednio w sąsiedztwie istniejącego muru i trwale z nim połączona. Dopuszcza się
zmiany konstrukcji wynikające tylko i wyłącznie z warunków wskazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie WP na etapie uzgodnień i pozwoleń przez ten organ wydanych.
PYTANIE NR 18
„Czy Zamawiający posiada niezbędne dane dotyczące istniejącego muru tj. np. ekspertyzę techniczną, które by uprawniały do podjęcia na tym etapie decyzji co do sposobu odbudowy zabezpieczenia?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada wskazanych w pytaniu dokumentacji.
PYTANIE NR 19
„Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie innego sposobu odbudowy zabezpieczenia skarpy
niż ten podany w pkt. 15 Zał. nr 1?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu odbudowy.
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
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zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
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