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!Y$aśnienie i zmiarry treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na: o,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz ż
mostem o JNl0l005659 na rzece Wkrao'

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działapc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnta 11 września ża19 r. - Prawo zamowteh

publicznych (Dz. U. z 2a2I t. poz. 1Iż9 ze zm., zwana dale1. PZP), Zamawialący przekazuje

w zńączeniu treśc zapytań, ktore wpłynęły do Zamawtającego wraz z wyjaśnieniami.

1) Dotvcz1, przcdnriaru robot dla robót teletechrricznr,clr. Pozlcii 4.2;1 brak jest ilości. Prosirrry o

uzupełnienie.

W po4,cji 1.21. przedmiaru robót w branzr- teletecląnicznei pov:inno bllc: Montcłż skr4-nki słupowej
] ,tzt_

2) Dotyczv kralvęznikolv kanrięnnvch na moście. Zgodnie z opisem technicznvm otaz przedmiarem
robót. rra moście nalez_1,-ułozr,ć krair,ęzniki kanlicnnc 20x18 cm. Natomiast na n,sunkach przekrojorv
poprzeczn\-ch araz lv spec_vfikacji technicznej podane są krarvęzniki 20120 cm. Prositnv o rq,jaśnienie
rozbieżrości zapisólv i podanie rłl,miarow kralvęznikórv_lakie nalezv zabudorvac na moście.

ĄIa moścte nrłlezy ułoĄlc krcłv,ężnik kamienlnl o przekro.fu poprzecznym 20 x 2a cm zgodnie z zapisent
w SST M.]9.01.0].

3) Prosim_v o udostępnienie rvszvstkich uzgodnień. pozr.voleń i dccy,,zji dla przednriotou e1 inrr cstr cli.

Zcł m a w, i aj q q; u d o s t ę pni a y,s Ą,s tki e dokum e n 4,

4) W jakim terminie Zamalliającv przekaże tercn budorv1.'l

W dniu pocłpisanił umowv.

5) Cz1" Zamarvia.iąc1, będzie pobierał opłat_v za zajęcle pasa drogon,ego'1 Jeśli tak to rv jakiej
rvvsokości',)

Zctłłlct*-iclf qcv nie będzie pobierał opłat za zalęcie pasa drogołtego.

6) Cz1, Zamar,viającv przewiduje udzielenie zallczęk na poczet realizacjl inrvestr.cji? Jęśli tak to rv
jakicj rvl,sokości i na jakich zasadaclr?

Za maw i a 1 q c 1: n i e p rz cw i r}u.i e udzi e l e ni a za li c z e k.

7} Cz.v Zamarviający jęst rv posiadaniu r,vszvstkich rvażn_vch uzgodnień koniecznl,ch do realizacji
przedmiotorvej irrrvest_vcji? Jeśli tak. to prosin1, o ich udostępnienie. Załączone do SIWZ uzgodnienia
straciłv. bądź wkrótce stracą r,vaznośc.



Za małui aj qql ud os t ę pni a w s zv s ł ki e do kumen 4

8) W przrpadku. gdv Zarnarviającr, nle iest rv podsiadaniu lr,aznvclr Lizgodnioń. to po cz5-jej stornle
(Zamalviającego czv Wvkonawc_v) będzie ich prolongatabądź koniccznośc uzyskania nor,wch i k1o

będzie ponosił kosź1, z t:,m zlłiązanę?

P rl,s tran i e W1:|ę6111.61y; ę1,.

9) Czl-Zanrarriając}, rr!łonil juz lltradzór lrrwcstorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to
prosinrr.o informację kto będzie pełnil tę funkcję

Nat{zcir lnu,c.ytorski nie ztlstcłt.v,1loniołr,,. 'lt,wct ptl,ttepov,anie przetarg{rwe.

10) Czy Zamawiając,v rłvlonil juz Nadzór Autorski dla przedmiotorrego zadania'? Jeśli tak to
prosim_v o informację k1o będzie pełnił tę funkcje

]\ c dzór Aut or s h s pr tłw tłj e tI ut o r d oktłm e n ta c i i pro.i e kt ov, e_i.

1l) prosim_v o potrr,ierdzenie, że zamalyiający posiada prar.va arrtorskie do dokrrmentacii
proj eklorvej dla przedmioto\§ego zadania.

Zcłtłłcł+ł,icłjclcl,pohuierl{za 1łosiadanie prav, cłłłtorskich do c{rlkumentctcli.

12) Prosirrrr. o potlvierdzenię, że Zamarviający ma zabęzpieczone środki finansorvc na realizację
przccimiotorr c"j inrr cstr c1 i.

Załnuwiaiqc.v- porw,ierdza, że po,siada zahezpieczone środki _/inansav}e na realizctc_ię inu,eshlcji.

13) Prosim1.o podanie numerórv er,videncvin},ch dzialck. bJorę Zamawiający przekaże bezpłatnie
Wl,konalvcv jako teren budorł 1..

Ntłmcr,,- działek przeznaczonych tlo recłlizclcji inwe.stllc1i zncłlchłlcl się v, deq:zji ZRII)

14} Prosimr,o potriicrdzęnie- że Zamalviającv posiada pra\\ro do dvspollorvania nieruchonrościanri
na cele budor.vlane dla dzialek. na klórl.ch planowana jest inrvestr-cja.

Załnclw,ictlclc1: potu,ierdzcł, że posiada prav:0 clo cll,sponclu-gnicł nienlcllołnościq na cele btłdowlane.

15) Prosinry o potr,vierdzenie przez Zamarria.lącego. zc 1cst rł posiadaniu rvsz_vstkich decl.zji
administracl,jnvch i uzgodnień irrst1,,tucjonalnl,ch niezbędrrych do pror.vadzenia prac budou,lan_vch,
ktore zaclrolvują rvażność na czas tnvania budorvl- oraz. żę er,ventualne braki rv tvm zakresie rv

zaden sposób nie obciązą Wvkonarvc1-.

Zcłmcłwiajqql posicłda u,s^,sthe decyzje l ttzgodnienict niezbędne do prclwatlzenil prilc
h t łdow lanycll. Unłpe łni eni e ew e ntualrylch b rcłkóv, ncł łe a,, do vl, konaw cr- rob (lt.

16) Prosimr o potwicrdzenlę. że wszelkie zapisl, z dec,vzjt administracl,jrrvch nie r_rdostępnionrclr
na etapie postępowanta przetargowego, Ltóre rnogą \\,ymuszać rvr,,konanie robot nie ujętl,clr lv
przckazanej dokumentacji nic będą obciążać Wvkonarvcr,,

Z tł łncł ** i aj q cy p o t l+, i e r d z o.

17) Prosimy o poti,r,ierdzenie. że Zamarviający udostępnil kornpletną dokumentację projektorl,ą i ze
er.ventualne braki rv tl-m zakresio n, żaden sposob nie będą obciazall,Wvkonawcv robot.

Udostepniono całc1 doklłmentacię projektowq. (Inłpelnienie bralców będzie leżało p() ,\tronie
Wrykonawcl;.

18) Cą, Zamarviając1, jest rł, posiadaniu uzgodnionego i zatrvierdzonego projektrt tt-mczasorr-e1

organizacji nrclru? Jeśli tak. to prosirn_v o jego udostępnienie.

załnmrialac1l nie posiada uzzodnianegrl i zcłlvierdzonego proiekłtł tt,mcza,gowej organizacii nłc,hu.
()pracowanie, uzgodnienie i zcttv,ierdzenie praiekru Ęlmczasrlvei argcłnizcłcii rtłchu należv cłtl

W7,kona*-cl,.



19) Czr-Zamarr,iającl,przeił,iduje możlirvość rozbiórki istnie_iącego ibudowę nowego obieku
mosto\\-ego przv calkorr-itl-m zamkruęcitr ruchu i rwznaczenirr obiazdón ?

Tak. Ztlnłąwiajqcy przewiduje rtlzbtrlrkę t wyzruaczenie trlsy objazcłu.

20) Prosin1 o określenie szerokości tvmczasorvej k}adki dla pieszl,clr.

,Szerokośc kiadlei należx- przy{lc zgodnie z obowiclztłjącyłłli przepisctmi, nie mnie1 niż 2.00 łn n.etto.

21) Czy Zamawiając_v będzie rł__-lmagal ręcznego sterorvania ruchem łr, ranach t1,,mczasorvl-i

organizacji ruchu? Jeśli tak to n jakich godzinach?

Zcłmawictlclc1: dopłtszcza ręczn.e kicrrłwanie rłłchsm w godzincłch (1-00 20.0{).

22) Cz.v przedmiotorva inlvestl,cja będzie realizowana na podstawię Pozwolenia na budołvę cz1,

decr-zji ZzuD'l Prosimy o udostępnienie tvclr dokumentolr,.

l,)ectzjcł ZRID

23) Zgodnie z zaplsem ST D-M-00.00.00 pkt 1.-5.9. ił przvpadku rozbiorki istniejącvch ogrodzeń. a

tamie nra miejsce (poz. l4 przedmiaru robot drogolv__vch). \ł'vkonarvca ma oborviązek r,vl"budorvania

ogrodzcnia §.mczasorvego, Prosimy o okrcślenię rv,n,magań dla ogrodzcnia

n"alez.v zclstosovjac siatkę leśnq ]50 cm wrcrz ze ,słupkami w- rozstawie co 2.00 m. l)łtłgoŚc slosow,ncł cla

dhłgości rozebrantch ogroclzen. Wszełkie koszly zwiqzane z ł,ykonaniem Ę,mczcłsllw,ego ogrodztntcl

ujclc w poz_,-ciach dotllczqcych rozhiórki agrodzenia.

24) C.z_v Zarnarriając1, będzie ivymagał nadzoru arclreologicznego podczas prorladzenie robotl)

Za nl aw i a i qcy; z a p cv, ni n a dz o r cł rc h e a l o gi czny.

25) Cą, Zamarviajac1- będzie rrl magał nadzoru saperskiego podczas pror.l adzenia robót?

Za ru aw i cł 1 c1 c, y, n i e *- 1l m a ga n a d z o rtł s a p e r s k i t, 8 o.

26| C.4- Zamau,iajac1 będzie r.wmagal nadzoru prą.rodniczego podczas prorvadzcrria robot?

Załnav, i a 7 
q c l: n i e w ): m a 8a n cłd z oru przll r t l cl n i c, z e gu.

27) Czy- Zamawiając1, będzie rv_vmagal zainstalor,vania urządzeń rvagorvl,ch, o klórych mowa rv pkt,

7..l specvfikaci e teclrnicznej D-M. 00. 00. 00']

Z a maw i a j q c1l ni e w^.v m a ga z cł i n s t ct l ow ct n i a u r z qdz e n w tl gow, l, c h -

28) Prclsimy o uzltpełnienię dokumentacji projektorvej o specl,fikacje techniczną D.Ot.02.0l ,

S,ST D.0l .a2.()]. na uycinkę cłrzew w załclczclliLt-

29) Kto jest rvłaścicielęnr dreq,na pochodząccgo z lr_l,cinki'1 Jcśli Zamawiającv. to prositnr- o

u,skazanic miejsca (odległości) odrvoztl.

Drewno powstcłłe z w,vcinkj stanowi własnośc Zamawiaiqcego. Należ3, zapev:nic ocłvoz do sieclziby

Załnawialacegow odległości do 35 km.

30) Kto jest lvłaścicielcm materialor.r pochodząc_vch z rozbiorki dróg? Jeśli Zamarviając1,_ to prosimr-

o rvskazanic nriejsca (odległości) odtvoztl,

7-naki drogo\1:e v)raz zc słupkami, kostka brukowct oraz płt,Il: chocłnikowe stcłnclwiq *-ła.snośc

zclłnąv,jąJqcego. które należr- poukłctdac na palery orąz odwieźć do siedzib1, zclmcnriajacego. v,

oclległości do 35 knl. I)ozłlstclłe materiałl,, stanowiq włusntlśc Wl:kon6yc),.

3l ) Kto iest lvłaścicielem frezu z frezorvania narvicrzchni? Jeśli Zamarviającr,,, to prosimt- o rvskazanie

miejsca (odleglości) odrvozu.



Włcł,Ścicielem.fesl Zamc*łialqc.v Mie.lsce odw-ozlł tt,skazałle przez Zamav,ictJclcego w odleglości 5 l0
kłłl.

32) C4, Zamalviając1, będzie rvvnragał rłl.konania odcinka probnego dla rrarsttrl rriąząco,i
nar,vierzchni (specl,fikacjateclrniczna D-05.03.05A)? Jeśli tak, to prosimy o rrskazanie rnielsca jego
*,r,konania.

Zarncłwiaiqc1l nie będzie vyn?Ogał łr3,konania odcinka próhłlego ,

33) Cz,_v Zamarłiając1,- będzie rvr,magał r,rl,konania odcirrka próbnego dla rvarstrł1, ścieralnej
nar,vierzchni (spocl,fikacja teclrniczna D-05.03.0_5B)'l Jcśli tak. to prosimr.o lvskazanic mie.;sca jego
wvkonania.

zalnav:iajqc1l nie będzie wtłtłctgctl odcinka próbnego.

34) Cą,Zanrał,iajac1, będzie wymagał r,v,,,konania odcirrka próbnego dla rvarsillr- podbudoiv1, z
bctonu asfaltorvego (specy-fikacja techniczna D-04.07,01)'/ Jeśli tak. to prosirn1-o rvskazatlic nrielsca
jego llr,konania.

Zamcłwittf cłcl,nie będzie w),magcłł odcinka probnego.

35) Prosimv o określenie kolorystvki obiektu - narvierzchnia chodrrikórv z żs,lvic, farba do
zabezpieczenia antvkorozl,jnego porvierzchni betonorvych. desko gzvmso\\,o.

Ncty,ierzcllnta chodnikcł z Ąll:ic kolor szar1;. Iłctrba do zabezpieczenicł ctnĘ:korozv,fnego ktłlor szanl.
Desh gałłlsowc kolrlr grafitow:,,.

36) Prosim1,- o irdostępnienie sposobu liczenia ilości badań zgodncgo z przejęt_ym przez GDDKiA
Lłednolicon_vm sposobcrn liczerria badań Wykonar,vcv i ZanTalviającego" o klórym mo\ya 2 plł 6.2
spec_vfikacji techniczncj D-M-00.00.00. bądź lvr.kreślęnie tego punl,au zc specvfikac_ii.

Zcł p i.l: _t, pozos l cł lq h t, : : m i u t1

37) Prosim_v o podanie rlskaźnika lvvtrzvnralości tl.mczasolvej ścianki szczeine1.

Iłskażnik wllty4;2,1g1l7s,ści lvłnczct,;tlwe.l ścianh .szczelnej G62 y,yrulsi l(fiO cnl3,mb ścianki. Naieh:
zcł,rlo,r(rv,ac tcłkc1 ściankę lttb innc1 tl nie grlr.szl,)ch pcłrametrach u}:7721,17761łościow_vch.

38) prosiml- o udostęprrienie n,sunkolv illtrcntanzacji rstniejącego obiektrr mostolvego bądź
dokumentacii archiu alncj.

Inwentcłn:zcłclct zclstcłlcł dołqczona do pro|eknł u,l:ktlnawczego. Zalnau,iolc!q, nle ptls,iada clokumentacji
archiwalnei łl formie cy!łowej. Doktlmentacltt archiy,alnc w wersii papierowe.j clo wglclclu v, siedzibie
Zcłłncv,icł.f clcego.

mgr'inż, Piotr K,ow.a ls ki
{podpis kierownika Zamawiajqce go}


