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Bierutów, dnia 22.02.2018 r. 

 

IR. 2710.2.4.2018.SP 

 

ZAPYTANIE NR 3 Z ODP. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  

Solniki Wielkie – dz. nr 535, 536 AM 1 

 
1. w załączonym kosztorysie ofertowym umieszczono pozycje dotyczące kanalizacji   

deszczowej,   tj. studnie, przykanaliki i ścieki korytkowe. Jednak w projekcie dla ogłoszonego 

przetargu nie występują przedmiotowe elementy. Proszę o załączenie dokumentacji na te elementy 

lub usunięcia ich z kosztorysu ofertowego. 

Odp. Odpowiedź znajduje się w odpowiedziach na wcześniejsze pytania. 

2. bardzo prosimy o informację na jaką odległość trzeba będzie odwozić urobek z 

korytowania? 

Odp. Na odległość do 8 km. 

3. W związku z tym, iż dowiadywaliśmy się w DSDiK we Wrocławiu i Urzędzie 

wojewódzkim we Wrocławiu, jak długo będzie trwało uzgodnienie dokumentów 

takich jak czasowa i stała organizacja ruchu oraz zgoda na zajęcie pasa drogi                    

w zakresie budowy zjazdów na drogę wojewódzką, wynika, że procedura jest na tyle 

czasochłonna, że może przekroczyć termin zakończenia robót. Prosimy o odpowiedź 

co będzie jeśli wykonawca dp terminu 08.06.2018r. nie zdąży uzgodnić i uzyskać 

stosownych pozwoleń na zajęcie pasa drogi wojewódzkiej celem wykonania zjazdów?  

 
Odp. Jeśli nie uda się  uzyskać stosownych pozwoleń i uzgodnień w terminie realizacji zadania, 

Zamawiający zrealizuje zadanie na własnych działkach. 
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4. Czy zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa na dolną warstwę podbudowy z frakcji 31,5-63mm 

na 0-63mm? 

Odp. Tak . 

5.  zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 5a.1 zamawiający wymaga zatrudnienia kierownika robot 

branżowych, majstrów, pracowników brygad podlegających kierownikom lub majstrom na umowę            

o pracę, czy dobrze rozumiemy że na dzień składania ofert należy spełnić ten warunek? 

Odp. Tak. 

6.  czy zgodnie z zapisami SIWZ pkt.5a.2 zamawiający będzie sprawdzał przedmiotowe umowy                     

o pracę? 

Odp. Zamawiający wprowadził przedmiotowe zapisy po to by z nich skorzystać. 

7.  Zgodnie z zapisami STWiOR pkt. 3.2. sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Π wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych. 

Prosimy o odpowiedź w którym momencie trzeba będzie zamawiającemu przedstawić dokumenty 

potwierdzające wymagane możliwości korzystania z wymienionych sprzętów? 

Odp. Na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót bitumicznych. 
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