
Brzesko , dnia 03.12.202tr.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
u. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

Odpowiedżi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn,: ,,MODERNtzAoA INFRASTRUKTURY STRATEGICZNYCH DRÓG

PoWlAToWYcH NR 1351K sUFczYN-GwoŹDzlEc,1451K WoJAKoWA -sEcHNA-UJANoWICE ".

Ogłoszonego w BZP nr 2027/BZP /O0279t79l0L z dnia 202t-t1,-23 r .

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art.284 ust, 2 ustawy z 11 września 2OL9 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U, z202! poz.LL29 tekst jednolity )- dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili
się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie
1. Czy w ramach zadania należy przebudować sieć energetyczną?
Odpowiedź
Należy wbudować kostkę brukową betonową
- chodnik Łysa Góra przy ZST - kolorowa
- pozostałe chodniki - szara z pasami kolorowymi na powierzch ni 20%

Pytanie
2. W Formularzu Ofertowym- most Dobrociesz w części ROBOTY MOSTOWE zapisano dział X'| Warstwa

Ścieralne z MMA SMA AC. Natomiast na przekroju poprzecznym jest warstwa z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 115, Z jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna na moście?

Odpowiedź
Należy wykonaĆ typowe konstrukcje oporowe typu ,,L" o wymiarach: /wysokość muru, szerokość podstawy,
grubość ścianki i odstawy/
- chodnik Sufczyn - 200x140x25 - 70 mb
- 300x170x25 - 180 mb
- chodnik Łysa Góra przy ZSr - 150x1O0x20 - 16 mb
-chodnik Łysa Góra - 150x1O0x20 - 86 mb

Pytanie
3. W Formularzu Ofertowym- most Dobrociesz w części ROBOTY DROGOWE zarówno w poz. 10 jaki 11jest

zapisana warstwa wiążąca. Czy w poz. 11 nie powinna być warstwa ścieralna?
Odpowiedź
Oczywista omyłka pisarska - prawidłowy zapis - ACllS.

Pytanie
l.Czy w ramach zadania należy przebudować sieć energetyczną ?
Odpowiedź
Nie



Pytanie 2
2. W formularzu ofertowym - most Dobrociesz w części Roboty MOSTOWE zapiano dział Xl Warstwa Ścieralna z

MMA SMA AC .Natomiast na przekroju poprzecznym jest warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115 . Z
jakiej mieszanki ma być wykonana warstwa ścieralna ?
Odpowiedź
Należy przyląć warstwę ścieralną z masy AC 11S.

Pytanie
3. W Formularzu Ofertowym - most Dobrociesz w części ROBOTY DROGOWE zarówno w poz.10 jak i 11jest
zapisana warstwa wiążąca. Czy w poz.11 nie powinna być warstwa ścieralna?
Odpowiedź
W poz. 11 należy przyjąć warstwa ścieralna ACllS.

Pytanie
4 . W formularzu ofertowym - skrzyżowanie Dobrociesz w poz, 49 zapiasano : Wykonanie różnych elementów
betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3, budowle i elementy dozbrajane.
Prosimy o określenie jakie elementy należy wykonać oraz o załączenie rysunków szczegółowych,
Odpowiedź
Dot. umocnienia dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu pod drogą .

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .

Kierownik Zamawiaj


