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Uczestnicy postępowania
- Wszyscy

WYJAśN lENIA TREścl slwz

dot,: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr. ZDp, Zp.271,.3.2019 z dn. o4.o3.2olg
na zadanie pn, : Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik -Złota w msc. Gnojnik,
Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km O+O].4 do 8+279 .

Na Podstawie art. 38 ust.]_ i2zdnia 29 stycznia 2OO4r.- Prawo zamówień publicznych
( Dz,U. z2018 r Poz.1986 zezm. ) Zamawiający, w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia , udziela następujących wyjaśnień :

Ąrtanie
CzY PrzY realizacji zadania konieczne będzie wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
oraz wYkonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie
odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.
Odpowiedź
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu jest konieczne
WYkonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jest konieczne zakresie: budowy
chodnika /msc. Gnojnik/ w km 0+794 - 1+360, budowy ścieżki rowerowej /msc. Lewniowa/ w km
4+077+4+720,oraz przebudowy skrzyzowań w km 6+086 i km 7+695.

hrtanie

Załącznik nr 2 poz.98 -prosimy o podanie wymiarów korytek.
Odpowiedź
Korytko Ściekowe beton. o wymiarach szerokość wewn. min. 30 cm, wysokość wewn. min. 3Ocm.
na ławie beton. B-20 grub. 10cm szer. 50 cm.

hrtanie
W Przedmiarze robót tj. -Zalączniknr2, dział ll. -Ścieżka rowerowa w msc. Lewniowa (4+077,0O-
4+720,00) - dł.0.643 km, miedzy pozycjami nr. 8 oraz nr.9 występuje znaczna rozbieżność, czy w
pozycji nr. 9 nie powinno być też ok. 650 m?
Odpowiedź
WartoŚci Podane w pozycjach 8 i9 wyliczone prawidłowo /krawężnikiwbudowane wcześniej/.

Manie
Załącznik nr 2 Poz,38 - prosimy o sprawdzenie czy nie wystąpiła pomyłka i podanie parametrów
materiału, którY należy zastosować gdyż nie ma dostępnych siatek z oczkami o wymiarach 65 x
65 mm.
Odpowiedź
Winno być: o wymiarach np, 65x65mm.

PWanie

Załącznik nr 2 poz.101 - pozycja mówi o barieroporęczach typu U-| la prosimy o dokładniejszy
opis i sprecyzowanie parametrów w celu prawidłowej wyceny robót.
Odpowiedź
NaleŻY PrzyjąĆ np. - balustrada U-l1a 2O00x110O, bariera blokująca U-I1,a z pionowymi
szczeblinkami.



Manie
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w w/w postępowaniu geosiatki szklanej 5O/5O
KN wzmacniającej pod nawierzchnię bitumiczną.
Odpowiedź
Tak - dopuszcza zastosowanie

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:
- strona internetowa Zamawiającego


