
 

MIASTO ŁOMŻA 

URZĄD MIEJSKI 

   18-400 Łomża 

   Stary Rynek 14 
Łomża, dnia 16.08.2021 r. 

WIR.271.2.15.2.2021  
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na zadanie pn.: „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – III etap” – 
nr sprawy WIR.271.2.15.2021  
 

 

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje poniżej treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zaprojektowanego geokompozytu (płaski 
kompozytowy wyrób syntetyczny, powstały przez termiczne zespolenie siatki polipropylenowej  
o sztywnych węzłach oraz poliporpylenowej włókniny igłowanej) o wytrzymałości na rozciąganie w 
kierunku podłużnym ≥ 100 kN/m oraz podłużnym ≥ 180 kN/m na geosiatkę z włókien szklanych  
o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 120 kN/m w obu kierunkach bądź na kompozyt geosiatki szklanej 
oraz włókniny poliestrowej o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 100 x 180 kN/m, ze względu na brak 
dostępności geokompozytu ujętego w SST. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaprojektowanego geokompozytu na kompozyt geosiatki 
szklanej i włókniny poliestrowej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż podana  
w dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie nr 2: 
Proszę o potwierdzenie, że zakresem robót elektrycznych/telekomunikacyjnych jest regulacja  
3 szt. studni telekomunikacyjnych, a w przypadku ewentualnego wystąpienia kolizji z infrastrukturą 
energetyczną lub telekomunikacyjną usunięcie tych kolizji będzie rozliczane jako roboty 
dodatkowe. 

Odpowiedź: 
W dokumentacji technicznej do Projektu Zagospodarowania Terenu Zamawiający załączył 
aktualną mapę zasadniczą. Kolizje możliwe do przewidzenia na podstawie przedmiotowej mapy 
Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie, ponieważ kolizje te nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe, a jedynie takie które nie są możliwe do przewidzenia na podstawie załączonej 
dokumentacji. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
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