Pruszków, dnia 29 kwietnia 2022 r.
ZP.272.5.2022
Wszyscy Wykonawcy
W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Rozbudowa drogi powiatowej 3143W ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka
ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej
w Pruszkowie, zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:
Wniosek z dnia 22-04-2022
Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o podanie jaką kwotę brutto Zamawiający ma zabezpieczoną na 2022
rok, a jaką na 2023 (par.7 pkt.1 umowy)?
Odpowiedź: W 2022 roku inwestycja zostanie sfinansowana do wysokości 8 600 000, pozostała kwota
wynagrodzenia zostanie wypłacona w 2023 roku.
Pytanie 2: Czy w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia w całości w 2022 roku, płatność za
wykonane roboty również nastąpi w całości w 2022 roku?
Odpowiedź: Nie, rozliczenie za wykonane roboty zostanie dokonane do wys. 8 600 000 w 2022 r.
Pozostałe wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2023 r.
Wniosek z dnia 25-04-2022
Pytanie 1: Przedmiar robót drogowych – poz. 25 d.1 etap II – Rozebranie nawierzchni z geokraty,
przełożenie nawierzchni – proszę o wskazanie lokalizacji prac ujętych w tej pozycji kosztorysowej.
Odpowiedź: Przełożenie istniejącego chodnika, zlokalizowanego na terenie parku (lewa strona
Sygietyńskiej) – dostosowanie wysokości istniejącej i projektowanej.
Pytanie 2: Przedmiar robót drogowych – poz. 41 d.1 etap II – Demontaż ławek parkowych 12 szt. –
proszę o wskazanie miejsca nowego wbudowania lub, jeżeli materiał jest Zamawiającego, miejsca
dostarczenia w/w materiału.
Odpowiedź: Miejsce składowania zdemontowanych ławek zostanie wskazane przez ich właściciela –
Gminę Miasto Pruszków.
Pytanie 3: Przedmiar robót drogowych – poz. 42 d.1 etap II – Demontaż koszy na śmieci 5 szt. - proszę
o wskazanie miejsca nowego wbudowania lub, jeżeli materiał jest Zamawiającego, miejsca dostarczenia
w/w materiału.
Odpowiedź: Miejsce składowania zdemontowanych koszy na śmieci zostanie wskazane przez ich
właściciela – Gminę Miasto Pruszków.
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Pytanie 4: Rozebranie i ponowny montaż wolnostojącego postumentu – brak dokumentacji oraz
lokalizacji pomnika do przeniesienia. Proszę o dołączenie dokumentacji.
Odpowiedź: Uzgodnienie nowej lokalizacji pamiątkowego głazu zostało zamieszczone w materiałach
przetargowych w folderze Etap II dokumenty formalnoprawne „Pismo przeniesienie pomnika Miasto
Pruszków”.
Pytanie 5: Czy Zamawiający przewiduje przesadzenie drzew nr 9;11;12;16;17;19;23;25;27, gdzie wg
opinii ornitologicznej, zamieszczonej przez Zamawiającego, w/w „przesadzenie należy rozważyć”.
Proszę o potwierdzenie wykonania przesadzeń 9 szt. drzew oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru o
te pozycje.
Odpowiedź: Zamawiający zaleca przesadzenie istniejących, kolidujących drzew, wskazanych do
przesadzenia w opinii dendrologicznej. Jeżeli jednak stan zdrowotny, lokalizacja istniejącej
infrastruktury podziemnej lub dostępność terenu uniemożliwią wykonanie przesadzenia, Zamawiający
dopuszcza wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. drzew gatunków rodzimych o wysokości
min. 5 m i obwodzie pnia min. 60 cm za każde wycięte drzewo – propozycja wybranych drzew do
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca na przesadzone i zasadzone zastępczo drzewa udzieli gwarancji
utrzymania ich w dobrym stanie zdrowotnym w całym okresie określonym w podpisanej umowie.
Z uwagi na fakt, że przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, Zamawiający nie dokonuje
uzupełnień przedmiaru o te pozycje.
Pytanie 6: Czy budynek przewidziany do rozbiórki mieszczący się na posesji przy ul. Parkowej 2
w Pruszkowie jest niezasiedlony? Jeżeli nie, proszę o podanie terminu, w którym budynek będzie
niezamieszkały i gotowy do prowadzenia robót rozbiórkowych obiektu.
Odpowiedź: Zgodnie z podpisanym porozumieniem, budynek zostanie opróżniony do 30.06.2022. r.
Pytanie 7: Czy materiał z frezowania nawierzchni bitumicznej za zimno – destrukt - jest własnością
Zamawiającego. Jeżeli tak, proszę o podanie lokalizacji dostarczenia w/w materiału.
Odpowiedź: Materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych należy zagospodarować we własnym
zakresie.
Pytanie 8: Czy materiał rozbiórkowy taki jak: kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki, oporniki,
obrzeża jest własnością Zamawiającego. Jeżeli tak, proszę o podanie lokalizacji dostarczenia w/w
materiału.
Odpowiedź: Materiał z rozbiórki nawierzchni betonowych i elementów betonowych należy
zagospodarować we własnym zakresie.
Pytanie 9: Czy materiał z rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni tj. kruszywo łamane, kruszywo
kamienne, „kocie łby” jest własnością Zamawiającego. Jeżeli tak, proszę o podanie lokalizacji
dostarczenia w/w materiału.
Odpowiedź: Materiał z rozbiórki należy zagospodarować we własnym zakresie.
Pytanie 10: W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego – „Opinia geotechniczna oraz
dokumentacja badań podłoża gruntowego” i wyników przedstawionych w otworach wiertniczych
rozpoznanie geotechniczne nie pozwala na określenie głębokości zalegania gruntów organicznych:
1. Odwiert geotechniczny nr 1
- asfalt – 0,08 m
- chudy beton – 0,20 m
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- nasyp organiczny, nasyp piaszczysty – brak grubości zalegania
2. Odwiert geotechniczny nr 2
- asfalt – 0,10 m
- chudy beton – 0,20 m
- nasyp organiczny - brak grubości zalegania
3. Odwiert geotechniczny nr 3
- asfalt – 0,11 m
- chudy beton – nie przewiercono warstwy
4. Odwiert geotechniczny nr 4
- asfalt – 0,09 m
- kamienie „kocie łby”
- nasyp organiczny - brak grubości zalegania
W związku z w/w wynikami badań istnieje ryzyko nieuwzględnienia odpowiedniej ilości wykopu,
ewentualnej wymiany gruntu i/lub zastosowania innych rozwiązań projektowych. Jeżeli Zamawiający
nie posiada uzupełniającej lub dodatkowej dokumentacji geologicznej, prośba o przesunięcie terminu
składania ofert w celu dokonania przez Oferenta dodatkowych badań geologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert do 6.05.2022 r. godz. 9.30, w celu
prawidłowego sporządzenia oferty.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
/-/ Krzysztof Rymuza

STAROSTA
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