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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

 w miejscowości Wabienice 

 
Zapytanie nr 1 z odp. 

1) Dotyczy:  Opis techniczny pkt 2.4.2 

Czy zamawiający przewiduje renowacje przydrożnego rowu w ramach przedmiotowego 

zadania? 

Odp.: Rów nie wchodzi w zakres zadania. 

2) Dotyczy:  Pytanie nr 1 

Jeśli tak prosimy o wskazanie pozycji w której należy to ująć wraz z wskazaniem długości  

i lokalizacji renowacji rowu. 

Odp.: W świetle pytania 1 odpowiedź zbędna. 

3) Dotyczy organizacji ruchu zastępczego 

Prosimy o informację czy zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie drogi na czas 

trwania realizacji? 

Odp.: Nie, z uwagi na parametry drogi stanowiącej jedyny dojazd do posesji.  

4) Dotyczy organizacji ruchu zastępczego 

Prosimy o wskazanie pozycji w której należy uwzględnić projekt organizacji ruchu 

zastępczego wraz      z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia oraz oznakowaniem.  

Odp.: Organizacja ruchu zastępczego zostanie dostarczona Wykonawcy wraz  

z przekazaniem placu budowy przez Zamawiającego. 

5) Dotyczy oznakowanie pionowe 

Czy zamawiający przewiduje wymianę istniejącego oznakowania pionowego w ramach 

przedmiotowej inwestycji. 

Odp.: Wymiana znaków zostanie dokonana przez Zamawiającego. 

6) Dotyczy pytanie nr 5 

Jeśli tak prosimy o wskazanie parametrów technicznych wymaganych znaków wraz  

z ilościami. 

Odp.: W świetle pytania 5 odpowiedź zbędna. 

7) Dotyczy przebudowy zjazdów do dróg powiatowych nr 1464 D i 1460 D 

Czy zamawiający posiada niezbędne pozwolenia, decyzje na przebudowę zjazdów do dróg 

powiatowych nr 1464 D i 1460 D? 

Odp.: Uzgodnienie zjazdów do dróg powiatowych zostanie przekazane Wykonawcy wraz 

z przekazaniem placu budowy 

8) Dotyczy pytania nr 7 

Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. 

Odp.: W świetle pytania 7 odpowiedź zbędna. 
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9) Dotyczy pytania nr 7  

Jeśli nie, prosimy o wskazanie pozycji w których należy uwzględnić uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń. 

Odp.: W świetle pytania 7 odpowiedź zbędna. 

10) Dotyczy pytania nr 7  

Prosimy o wskazanie pozycji w której należy uwzględnić czasowe zajęcie pasa drogowego, 

niezbędnego do wykonania przedmiotowej inwestycji do dróg powiatowych nr 1464 D  

i 1460 D. 

Odp.: Zgoda na czasowe zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zostanie przekazana 

Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z przekazaniem placu budowy. 

11) Dotyczy Ogólna Specyfikacja Techniczna ptk. nr 1.6 Zaplecze Zamawiającego 

Czy zamawiający w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje wykonanie zaplecza dla 

Zamawiającego? 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wykonania zaplecza. 

12) Dotyczy pytania nr 11 

Jeśli tak prosimy o podanie wymagań dot. zaplecza na podstawie których można będzie 

oszacować koszty z tym związane. 

Odp.: W świetle pytania nr 11 odpowiedź zbędna. 

13) Dotyczy pytania nr 11 

Jeśli tak, prosimy o wskazanie pozycji w której należy uwzględnić koszty związane  

z organizacją zaplecza dla Zamawiającego. 

Odp.: W świetle pytania nr 11 odpowiedź zbędna.  

14) Dotyczy strefa ochrony konserwatorskiej 

Czy przedmiotowa inwestycja znajduje się w strefie Ochrony Konserwatora Zabytków? 

Odp.: Tak 

15) Dotyczy pytania nr 14 

Jeśli tak prosimy o udostępnienie wymaganego pozwolenia wraz z wymaganiami na 

prowadzenie robot budowlanych. 

Odp.: Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego wraz  

z przekazaniem placu budowy. 

16) Dotyczy zgłoszenia robot budowlanych 

Czy przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie Zgłoszenia Robót 

Budowlanych? 

Odp.: Tak. 

17) Dotyczy pytania nr 16 

Jeśli tak prosimy o udostępnienie zgłoszenia robot budowlanych. 

Odp.: Zgłoszenie zostanie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego wraz  

z przekazaniem placu budowy. 

18) Dotyczy pozwolenia na budowę 

Czy przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę? 

Odp.: Nie. 

19) Dotyczy pytania nr 18 

Jeśli tak prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

Odp.: W świetle pytania 18 odpowiedź zbędna. 

20) Dotyczy Informacji od Zamawiającego z dnia 25.01.2017 nr pisma IR 2710.1.12017.JP 
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W związku ze zmianą długości odcinka przedmiotowej inwestycji zwracamy się z prośbą                    

o aktualizację przedmiaru na podstawie którego należy dokonać wyceny. 

Odp.:  Podstawą wyceny oferty jest projekt. 

21) Dotyczy Informacji od Zamawiającego z dnia 25.01.2017 nr pisma IR 2710.1.12017.JP 

W związku z określeniem lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zwracamy się z prośbą                               

o udostępnienie profilu podłużnego drogi na dz. nr 566 i 567 am 2 

Odp.: Profil podłużny należy skorelować z planem sytuacyjnym określonym przez 

Zamawiającego.  

22) Dotyczy Ograniczenia skrajni drogi przez istniejące drzewa. 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie drzew, które ograniczają skrajnie 

przebudowywanej drogi. Ponieważ planowana inwestycja będzie realizowana w okresie 

lęgowym ptaków, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada niezbędne 

pozwolenia na wycinkę drzew? 

Odp.: W czasie opracowywania projektu nie stwierdzono ograniczenia pasa drogowego. 

23) Dotyczy pytania nr 22 

Jeśli Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew, prosimy o udostępnienie. 

Odp.: W świetle pytania nr 21 wycinka drzew nie jest planowana. 

24) Dotyczy pytania nr 22 

Jeśli Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew, prosimy o wskazanie po czyjej 

stronie leży wycięcie i utylizacja drzew. 

Odp.: W świetle pytania nr 22 odpowiedź zbędna. 

25) Dotyczy pytania nr 24 

Jeśli po stronie firmy która będzie realizować przedmiotową inwestycję, prosimy  

o wskazanie pozycji w której należy ująć koszty związane z wycinką, utylizacją drzew. 

Odp.: W świetle pytania nr 22 odpowiedź zbędna. 

26) Dotyczy badań geologicznych gruntów pod przyszłą inwestycję. 

Czy zamawiający posiada karty geologiczne / odwierty geologiczne podłoża pod przyszłą 

inwestycję? 

Odp.: Nie. 

27) Dotyczy pytania nr 26 

Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 

Odp.: W świetle pytania 26 odpowiedź zbędna. 

28) Dotyczy regulacji urządzeń obcych 

Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie skrzynek zaworowych, hydrantów 

podziemnych. Prosimy o informacje czy zamawiający przewiduje ich regulację? 

Odp.: Zamawiający przewiduje regulację urządzeń obcych. Należy ją ująć w ofercie,  

a rzeczywistą ich ilość skoryguje inspektor nadzoru. 

29) Dotyczy pytania nr 28  

Jeśli tak prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy to uwzględnić. 

Odp.: Poz. 32 d.9 kosztorysu ofertowego. Rzeczywistą ilość urządzeń skoryguje inspektor 

nadzoru. 

30) Dotyczy skrzynki Telekomunikacji Polskiej w km 0+253 str. L 

Podczas wizji lokalnej zauważono uszkodzoną skrzynkę Telekomunikacji Polskiej. Czy 

zamawiający przewiduje naprawę skrzynki w ramach przedmiotowej inwestycji? 
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Odp.: Uszkodzona skrzynka nie wchodzi w zakres robót. Naprawa skrzynki należy do 

Telekomunikacji Polskiej. 

31) Dotyczy pytania nr 30  

Jeśli tak, prosimy o przekazanie wytycznych dot. naprawy. 

Odp.: W świetle pytania 30 odpowiedź zbędna. 

32) Dotyczy pytania nr 30  

Jeśli tak, prosimy o wskazanie pozycji w której należy uwzględnić koszty z tym związane. 

Odp.: W świetle pytania 30 odpowiedź zbędna. 

33) Dotyczy przepustu zlokalizowanego w ciągu sięgacza do drogi powiatowej nr 1460 D nr dz. 

555 

Podczas wizji lokalnej zauważono uszkodzenie ścianki istniejącego przepustu drogowego.                       

Czy zamawiający przewiduje naprawę przepustu w ramach przedmiotowej inwestycji? 

Odp.: Naprawa ścianki przepustu nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 

Zostanie dokonana w drodze odrębnego zlecenia. 

34) Dotyczy pytania nr 33 

Jeśli tak prosimy o wytyczne i pozycje kosztorysową w której należy uwzględnić koszty  

z tym związane.  

Odp.: W świetle pytania 33 odpowiedź zbędna. 

 

 

 

 

 

 
 

 


