POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.15.2020
Nowy Targ, 6 lipca 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 12
,,Czy Zamawiający posiada uzgodnienia oraz zgody wszystkich właścicieli działek, na których należy odbudować ogrodzenie?”
Odpowiedź:
Na etapie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, właściciele byli informowani o odbudowie ogrodzeń przez inwestora.
PYTANIE NR 13
,, Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu?”
Odpowiedź:
Projekt czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest sporządzić Wykonawca – §7 ust.4 wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 8.
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
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