
Pytania dotyczące transakcji i za

ZP.271.13.2022                                                                                            Biecz, dnia 09.08.2022 r.

                                                          

                                                                         Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.13.2022 w trybie podstawowym  bez
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.  „Modernizacja
infrastruktury drogowej  na terenie Gminy Biecz” (Promesa nr 01/2021/7560/PolskiLad))

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie  treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284
ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
udziela następujących wyjaśnień:a

Pytania do Zadanie 1. Remont drogi gmin

Pytania  do  Zadanie  1.  Remont  drogi  gminnej  „Nęckówka”-  „Wapniska”  w miejscowości  Biecz  o  łącznej
długości 2410 m.
Pytanie 1
Proszę o informację na którym odcinku należy wykonać warstwę profilową gr. 2 cm (pozycja 3.4 przedmiaru
robót). W dokumentacji projektowej taka warstwa nie występuje.
Odpowiedź:
Warstwę  profilową  gr.  2  cm  należy  wykonać  na  odcinku  nr  1  oraz  odcinku  nr  4  (zgodnie
z orientacją zawartą w dokumentacji) wraz z skropieniem i warstwą ścieralną o grubości 4 cm. Na odcinkach
2 i 3 należy wykonać konstrukcję według dokumentacji technicznej.

Pytanie 2
Proszę o informację dlaczego ilość warstwy wiążącej gr. 4 cm (pozycja 3.3 przedmiaru robót) jest zaniżona o
około 50% w stosunku do warstwy ścieralnej? Dokumentacja projektowa informuje, że warstwa wiążąca gr.
4 cm występuje na wszystkich odcinkach drogi.
Odpowiedź:
Ilość  warstwy  wiążącej  została  zredukowana  z  przyczyn  finansowych,  zamiennie  zastosowano  warstwę
profilową o grubości 2 cm.  Sytuacja w terenie pozwala na takie rozwiązanie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytania do Zadanie 2. Remont drogi gminnej „Belna Dolna ” w miejscowości Biecz o długości 1120 m.
Pytanie 1
Proszę o informację na którym odcinku należy wykonać warstwę profilową gr. 2 cm (pozycja 3.4 przedmiaru 
robót). W dokumentacji projektowej taka warstwa nie występuje.



Odpowiedź:
Warstwę profilową gr. 2 cm należy wykonać na odcinku nr 2 (zgodnie z planem sytuacyjnym zawartym  w
dokumentacji) wraz z skropieniem i  warstwą ścieralną o grubości 4 cm w km 0+390-0+710 ,  na odcinku nr
2 w km 0+230-0+355 należy wykonać skropienie wraz z warstwą ścieralną o gr 4 cm. Na pozostałym
odcinku należy wykonać konstrukcję według dokumentacji technicznej.

Pytanie 2
Proszę o informację dlaczego ilość warstwy wiążącej gr. 4 cm (pozycja 3.3 przedmiaru robót) jest zaniżona o
około 70% w stosunku do warstwy ścieralnej?
Odpowiedź:
Ilość  warstwy  wiążącej  została  zredukowana  z  przyczyn  finansowych,  zamiennie  zastosowano  warstwę
profilową o grubości 2 cm.  Sytuacja w terenie pozwala na takie rozwiązanie, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania  określone w
SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści SWZ i tym samym Zamawiający nie przedłuża
terminu   składania i otwarcia ofert.

                      Z up. Burmistrza

                                       Jan Szkaradek

                  Sekretarz Gminy Biecz
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