https://platformazakupowa.pl/transakcja/466214
Łask, dn. 10.06.2021r.
Sprawa IZ.272.1.6.2021
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na: Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Pruszków-Marzenin: etap I na
odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje
poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i
techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki
potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji
nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim
zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?
3. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu dla realizacji w/w
zadania. Ten element dokumentacji jest niezbędny w celu wykonania prawidłowej wyceny.
4. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość warstwy odsączającej należy zastosować na zjazdach?
Czy jest to 10 cm czy też 15 cm zgodnie z przedmiarem.
5. Czy wykonanie palisady drewnianej wchodzi w zakres zamówienia? Proszę o podanie ilości
do wykonania.
6. Proszę o potwierdzenie, że warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej
należy wykonać na gr. 3 cm tj. 0,075 kg/m2.

Odpowiedzi i wyjaśnienia:
Ad. 1. Tak.
Ad. 2. Załączony przedmiar robót jest kompletny.
Ad. 3. Zgodnie z pkt 4.1. SWZ Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy z Wykonawcą
tymczasową organizację ruchu.
Ad. 4. Należy zastosować 15 cm grubość warstwy odsączającej zgodnie z przedmiarem.
Ad. 5. Przegrody w rowie wchodzą w zakres zamówienia.
Ad. 6. Warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z profilem, nigdzie w dokumentacji
nie wskazano na grubość war. wyr. 3 cm, podano min. 3 cm.
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy
następujące zapisy SWZ:
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do SWZ, który otrzymuje treść jak załącznik do
niniejszego pisma.

STAROSTA
Piotr Wołosz
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(podpis kierownika Zamawiającego)

Załącznik: Treść zmienionego załącznika nr 3 do SWZ.

