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ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
(071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

e-mail: drog i@powiat.trzebnica.pl www. d rogi.trzebnica. pl

Trzebnica, dnia 29.08.2019 roku

Nr sprarvv: DTiZPl200/11/201 9

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Remont
powiatowej nr |274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko
skrryżowanie z drogą powiatową 1326D" -DTiZPl200l11l2019

Nr ogłoszeniao zarnowieniu: 587114-N-20l9 z dnia 2019-08-19 r.
CPV:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.1 1.30.00-2 - Roboty na placu budowy
45.23.3I.23-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45.23.32.25-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.3I.4I-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Działając w trybie art. 38 ust. 1 oruz ust. 2 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówrci publicznych (Dz.U. 2018 poz, 1986), Zarnawiąący infgrmuje o wpłynięciu
wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo_
Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D".

Zamawiaiący poniźej przekazuje treść zapytań wraz z udzielon}rmi w}rjaśnieniami:

Pytanie 1l Czy Wykonawca jest zobowiązany do podania Zysku i Kosztów Pośrednich,
czy możeliczyć metodą uproszczoną ?

Odpowiedź: Tak. ZamawiĄący wyjaśnia, że Wykonawca może llczyc kosztorys ofertowy
metodą uproszczoną bez podawania Zysku i Kosztów Pośrednich.

Pytanie 2/ W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii
ruchu drogi.
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W opisie pnedmiotu zamówienia wskazano kategorię KR2, natomiast w specyfikacjach
D.05.03.05b, D.05.03.13a przedstawiono wymagania dla KR3. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz: Należy stosowaó STWIORB, wymaganiajak dla KR3.

Pytanie 3l Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamkniecie przebudowywanej
drogi?

Odpowiedz: Nie. Zamawiający niewryrńazgody na całkowite zamknięcie drogi,

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich
Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany
złoĘć ofertę z uwzględnieniem powyższego.
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Z powńaltem
paweł kaźmięrczak

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
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