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Wyjaśnienie i zmiany treści SIYZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na. ,oRozbudowa drogi powiatowej nr 2359\il Radzanów -Drzazgawraz z
mostem o JNI 01005ó59 na rzece'lVkra"

I. \ilYJAŚNIENIA TREŚCI s\ilZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 1 1 września 2a19 r. - Prarvo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2aL9 ze zm; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje

w załączeniu tręśc zapytan, ktore wpĘnęły do Zarnawiającęga wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o potwierdzenie czy zadanie obejmuje wykonanie zarówno odcinka A-A jak i B-
B. Jezeli zadanie obejmuje tylko odcinek A-A prosimy o przedstawienie PZT z zaznaczonym
zakresem nawtązania się do istniejącej nawierzchni;

Tak, Zadanie oblejmuj* wykonani* cidcintr<a A-A *d krn f;+000 r$* Xłm ż+5?8"06 araz *d*iłka
Il-B od km 0r-03{:.55 do km i}+098.*9.

2. Prosimy o informację, czy pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane do odbioru
ostatecznego;

Nie. Pazwclenie na uzytk,owanie nie jest wyrnagane do odbior,,r ostatecznego.

3. Prosimy o potwierdzenie czy budovra zjazdu w km 0+040,90, będzie wiązŃa się ze zmianą
lakaltzaĄi latarni, której usytuowanie jest w obrębie zjazdu. Iężeli tak to prosimy o
wskazanie nowej lokalizacj i latarni;

Tak. tsuclowa zjazdu rv knr 0+040,90 będzie i.viązała się ze znrianą lokaliraeji iatarrri. l-atarnię
trzęba przestar.ł,ic poza łłbrys zjazclu.

4. Prosimy o potwierdzenie czy budowa zjazdu w km 0+040,90, będzie wtązńa się z
rozbiorką ogrodzenia kamiennego, kostki brukowej na skwęrze arazkzęwów ozdobnych,

Tak, Budowa zjazdu rv km 0+040,90 będzie wiązała się z ezęściową 1,ozbiorką ogrodzenia
kanriennego. kostki brukowej oraz krzewórv ozdabnyclr.



5. Prcsimy o informacj ę, czy zakres Zamówienia obejmuje przebudowęl zabezpieczenie sieci

wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Jeśli tak, prosimy o zamięszczenie

stosownych projektow;

Nie. Zakres Zamóvłtenia nie obejmuje przebudowy/zabezpieczenia sieci wodociągowej,

gazow ej or az kanalizacj i sanitarnej .

6. Prosimy o informacj ę cTy w ramach zamówienia Wykonawca ma za zadanie dokonać

regulacji studni, włazów, wpustow, za§uw wodociągowych. Jezeli tak prosimy o wskazanie

ltczby takich vrządzei z podziałem na typy;

Tak. W ramach zamówienia Wykonawca ma za zadanię dokonaó regulacji studni, włazów,

wpustów, za§uw wodociągowych zgodnie ze zmienionym kosztorysem ofertowym,

?. Prosimy o wskazanie rodzaju materiafu z jakiego mają zostaó wykonane nawierzchnie

zatok postojowych;

Nawierzchnia zatoki postojowej zlokalizowanej od km 0+051,60 do km 0+093,60 powinna

być wykonana z kostki brukowej granitowej surowołupanĄ 614 cm, natomiast nawierzchnia

zatoki postojowej zlokalizowanej od lę6 Q+608,00 do km 1+039,58 powinna byĆ wykonana z

kostki brukowej betonowej 8 cm,

8. prosimy o wskazanie z jakiego materiafu powinny być wykonane pobocza \ zlazdy

indywidualne nie będące w ciągu chodnika i ściezki rowerowej. Dodatkowo prosimy o

wskazanie konstrukcj i po\i/yzszych zjazdów ;

Pobocza pow-inny byc wykonane z kruszywa łamanego, natomiast zjazdy indywidualne nie

będące w ciągu chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej należy wykonać w konstrukcji :

- podbudowazasadnicza - mieszaŃarwiązana z kruszywem - 20 cm

- warstwa wiążącaz mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W grubości 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej ACl lS grubości 4 cm

g. Czy Zamawiający potwierdza konstrukcję nawierzchni ściężki pieszo-rowerowej, tj.

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 3 cm oraz warstwa ńĘąca z
mieszaŃi mineralno- asfaltowej gr. 6 cm?

Nie. Zamawiający zmienia konstrukcję nawierzchni ściezki pieszo-rowerowej wedfug

ponizszych zńożęh,,

- warstwa ścieralna z mieszanki minęralno- asfaltowej gr. 3 cm

- war§twa wtążącaz mieszanki mineralno- asfultowej gr. 3 cm

10. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: ,,warstwa

ulepszonego podłoza, grurrt stńilizowany spoiwem hydraulicznyrĄ wapnęm, popiołami lub

warstwa z gruntu niewysadzinowego". Czy Wykona\i/ca ma zastosowac do tej warst*ry grunt

stabilizowany spoiwem hydraulicznym, wapnem, popiołami czy grunt niewysadzinowy, tj,

piasek?

Zamawiaj ący wy maga zasto sowania stabil izacj i cemento w ej C3 l 4 .



Ponadto Zamawtająęy zarnlęszęzazmięniony Rys. nr 3,1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ze zmięnionymi warstwami konstrukcji nawierzchni araz skorygowany Kosztorys Ofertowy
branży drogowej"

17. Czy zgodnie zRozporządzeniem l\{inistra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2I kwietnia
2015 w sprawie waruŃów technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
Zamavłiający wyrazi zgadę na wykonanie kanafu technologicznego w profilach KTul i KTp1
ze średnicami i rodzajami rur zgodnie z zńożeniami pĄektorłymi?

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kanału technologicznęga w profilach KTui i

KTpl,

12. Prosimy o informację czy Wykonawca w ramach Zamówienia ma dokonaó remontu
istniejących przepustów pod koroną drogi.

Tak, nalezy wykonać remont istniejących przepustów pod koroną drogi. Zamawiający
zamieszcza skorygowany Kosztorys Ofertowy zawierający pozyile odnośnie remontu
przepustow.
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