
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ 

 

Dane Opis 

Tryb postępowania Art. 275 pkt 1 Pzp 

Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 
realizacji zadania: „ Modernizacja infrastruktury 
technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i 
Miasta Stawiszyn” 

Znak sprawy PFiZP 271.16.2022 

Data pisma 07.11.2022r 

 

Działając na podstawie art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o 

którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku 

z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy  Czy 

odpowiedź 

prowadzi 

do zmiany 

treści 

SWZ? 

Pytanie 1  Czy Zamawiający dysponuje 
wystarczającą szerokością pasa 
drogowego do zrealizowania 
przedsięwzięć 
mieszczących się w pojęciu 
przebudowy, tj. w granicach 
istniejącego pasa drogowego? 
Jeśli Zamawiający 
nie będzie dysponował pasem 
drogowym wystarczającej 
szerokości, to czy rozważa 
realizację inwestycji 
w procedurze ZRID i kto w tym 
przypadku dokona podziału 
działek i poniesie koszty z tym 
związane? 
Proszę o załączenie map 
orientacyjnych z zakresem 

Zamawiający dysponuje 

odpowiednią szerokością 

pasa drogowego dla 

przedmiotowych 

zamierzeń budowlanych 

w ramach pojęcia 

przebudowy w granicach 

pasa drogowego. Nie ma 

potrzeby 

przeprowadzania 

procedury ZRID dla 

analizowanych 

przypadków. W ramach 

zadań planuje się 

wykonanie mostów wraz 

z ich poszerzeniem do 

dostosowania do 

obecnych wymogów 

Nie 



Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy  Czy 

odpowiedź 

prowadzi 

do zmiany 

treści 

SWZ? 

odcinków dróg z padaniem ich 
długości i wskazaniem 
jakie elementy mają znaleźć się 
w pasie drogowym - zgodnie ze 
stanem istniejącym, czy np. 
dodatkowo 
chodnik, ścieżka, inne? 

prawnych oraz 

wykonanie nawierzchni 

asfaltowych na mostach i 

na długości po 20 

metrów przed i za 

mostami zakończonych 

opornikami betonowymi 

w przypadku połączenia 

nowej nawierzchni 

asfaltowej z istniejącą 

nawierzchnią gruntową. 

Na moście nr 2 w m. 

Stary Kiączyn należy 

zaprojektować 

dodatkowo poszerzenie 

nawierzchni asfaltowej 

oddzielone linią ciągłą o 

szerokości 1.0 m. Przy 

lokalizacji nr 3 należy 

przewidzieć dodatkowo 

nakładkę asfaltową na ul. 

1 Maja i ul. Szosa 

Konińska w m. 

Stawiszyn.  Lokalizacja 

mostów do przebudowy 

zgodnie z załącznikiem 

graficznym. 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


