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Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia nr 2 do S|WZ

doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1354D Skokowa - Górowo"
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 587115-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.
CPV:

45.00,00.00-7 - Roboty budowlane
45.10,00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.30,00-2 - Roboty na placu budowy
45.23.31,,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
45.23.31,.4I-g

-

dróg

i

Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.3L.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2OL8 poz.1986), Zamawiający informuje o wpĘnięciu wniosku o wyjaśnienie treści

S|WZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn,:

1354D Skokowa

- Górowo"

:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr

zamawiaiacv poniżei przekazuie treśćzapvtań wraz z udzielonvmi wviaśnieniami:
Pytanie 1/ Prosimy o uściślenieczy rozbierana kostka z chodnika ma być układana na paletach czy
luzem wywieziona na teren lnwestora?
Odpowiedz: Kostkę z rozbiórkichodnika należy ułożyćna paletach iprzetransportować na odległość
do 10 km.

Pytanie

żl Czv są ustalone

granice pasa drogowego, czy Ęlko granice ewidencyjne?

Odpowiedz: Nie zostały ustalane granice pasa drogowego.

Pytanie 3| Czv Wykonawca w ramach zadania ma wykarczować teren po lewej stronie jezdni w
miejscu istniejącego rowu odwadniającego? Jeżeli tak prosimy o skorygowanie ilościw przedmia_
rze.

Odpowiedz: Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
STW|ORB), z uwzględnieniem zmian zawartych. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamó-

wienia.

$anie 4/ Po wizji lokalnej

Wykonawca stwierdza, że do wykarczowania jest ok.2,5 ha. Prosimy o
skorygowanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz: Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty,
STWiORB), z uwzględnieniem zmian zawartych. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną częśćSlWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział
w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany zlożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.
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Z poważaniem

paweł kaźmierczak
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

