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Wykonawcy uczestn iczący
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w postępowaniu nr ZDP,ZP,ż7 LZ,żOżO

WYJAśNlENlA TREŚcl SIWZ
pn, :
z dn, 2ż,o4,2}2o na Zadanie
postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego: rur z_o|, ZP,2712,ż020
5+194
km
do
_
km od 0+010
przebudowa drogi powiatowej nr 1305K S"c"u-.oroa _ Zaborów żenchów w
szczurowa
gmina
brzeski,
powiat
w miejscowościach śzczu.o*u, Dołęgarzaborów,

r,_ Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 z dnia 29 Stycznia 2oO4
warunków
dotyczące treścispecyfikacji istotnych
2019 r poz.1843. ) Zamawiający, w odpowiedzi na zapytania
zamówienia , udziela następujących wyjaśnień
:

Pytania
Pytanie nr 1:
organizacjęZdtowia pandemią
W związku z ogłoszoną w środę11 marca 20ż0 przez światową
prawnych wprowadzających szczególne
choroby C9VID-19 nastąpiło wejściew życie regulacji
z dnia 20 marca ż020 r, w sprawie
środkina azas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministia Zdrowia
(Dz, v,20ż0 poz,49\), zmienionego
ogłoszenia na obszarzeRzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii
żOż0r, zmieniającym rozporządzente
następnie kozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia ż4 marca
polskiej stanu epidemii (Dz, U, żOż0poz, 52ż)
w sprawie ogłoszenia na obszarzę Rzeczpospolitej
żOż0r. zmieniającym rozporządzenie w
oraz Rozpo rządzeniem Ministra zdrowia z dnia ż5 marca
polskiej stanu epidemii (Dz, U, żOż0poz, 531) w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
25 marca żOż0r, wesĄ w Ęcie
rwiązku z pandemią wirusa COVID_19. Ponadto dniu
ca żOż0 r, w sprawie :
kozporządz"niu M inirt.a E dukacj i Narodowej z dnta ż0 mar
funkcjonowania jednostek
_
s zczegó|nychromviązańw okresie czaso\iiego ograniczenia
t rwalczanięrn COVID- 19,
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
funkcjonowania jednostek
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
i zwa|czaniem COVID_19, które
systemu oświatyw związku z zapob\egani"., pr"""iwdziałaniem
10 kwietnia ż020 r, z możliwością
zavłlęszafunkcjonowanie placówek oświatow}ch w okresie do
jego przedłuzenia.

Jednocześnie stĄ wzrost przypadków zachorowań na

covlD_l9 wprowadza

konięcznośó stałego

wprowadzanych przeZ Rzqd
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć
SłnS-CoV -ż natęręnach zagrozonych
przedsiębiorstw. W związku zrozprzestrzenianiem się wirusa
i ograniczenia transpońu,
mogą zostać zastosowane takie dzińania jak: blokady komunikacyjne
przemysłowych, Nie mozna wykluczyÓ,
zamykanie caĘch miast, stref gospod ur"ry"h czy zakładów
polski. To z kolei może wpĘnąó negaĘwnie
że podobne dzl,Ńaniabędą miĄ miejsce nu te,$o.ium
wykonawca wskaĄe, Że
na współpr acę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp,
e na dzień składania oferty pozostają
_
powyższa sytuacja w dalszej perspektywie której ramy czasow

z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych
nieznane _ może spowodować istotne problemy
W związku z PowYŻszYm WYkonawca
terminów pośrednich w terminach określonychumownie.
nu ukończenie wykonania
wydłużenia
zap5ĄĄe, czy Zamawiający przewiduje mozliwośe
",u,u
wykazania
terminów pośrednich w przypadku
umowy, jak również wydłużenieczasu na wykonanie
Jakich
związanych z pandemią covlD_l9?
przez wykonawcę przeszkód w realizacji umowy
wykazania powyzszych okoliczności?
dowodów będzie oczekiwał zamawiający w celu

"'1il;;lu

organizację Zdrowiapandemią
ogłorroną w środę11 marca żOż0przezświatową

"
regulacji p*ny"h wprowadzającycn :,"i:9:_T:
choroby CoVlD_l9 nastąpiło wejście w Ącie
r, w sprawle
Ministra Zdrowia z dnia ż0 marca 2020
środki na cZaS pandemii, tj. Rozporządzenie
49l), zmienionego
stanu epidemii (Dz, U, żOż0poz,
ogłoszenia na obszarzeRr"""po.politej Polskiej
z dnia24 marca)ozo,, zmieniającym rozporządzenie
następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
poz,522)
stanu epidemii (Dz,U, żOŻ0
w sprawie ogłoszenia na obszarzeRzeczpospolitej Polskiej
w
ż020 r. zmieniającYm roz?orządzenie
Ź5
oraz Rozpor ządzenlemMinistra Zdrowia , iniu
^ur"ustanu epidemii (Dz, u, żOŻ0
Polskiej
r": żyue
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
ponadto
marca żOż0r, weszĘ w"J^I
25
dniu
CoVID_lb.
wirusa
pandemią
z
związku
marca żOż0 r, w sprawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia2O
jednostek
ograniczenia funkcjonowania
_
s zczegolnychrcrwiązańw okręsie czasowego
19,
przeciwaaałuni"m i zwalczaniem CoVID_
systemu oświaty* ńrąruu zzapobiegantem,
jednostek
ograniczenia funkcjonowania
_
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
które
pr"..iwdziałaniem t zwa|czantem CoVID-19,
systemu oświaty* ,wiąrku z zapobiegani"-,
w okresie do 10 kwietnia żOż0r, z możliwoŚcią
zawięszafunkcjonowanie placówek oświatow}ch
jego przedłużenia.

na
Jednoczęśnie stĄ wzrost przypadków zachorowań

covlD_l9 wprowadzakontęczność stałego

P.ząd
zapobiegaw czych wprowadzanYch Przez
monitorowania i dostosowywania się do środków
może mieó bezptśredni wpływ na funkcjonowanie
Rzeczypospolitej polskiej, co w najbliższym czasie
wirusa SARS-CoV-żnaterenach zagrozonych
przedsiębiorstw. W zvłtązktlZtozprzestrzenianiem się
komunikacyjne i ograniczenia transportu,
mogą zostać zastosowane takie dziŃaniajak: blokady
p",*y,iówych, Nie można *o|::1]::
zamykanie cĄch miast, stref gospod ur"ryćh czy zakłado*
polski. To z kolei może wpłynąó negatywnte
że podobne działaniabędą miaĘ miejsce nu tefro.ium
produktów,
projektantami itp,, a także wzrost cen
na współpracę z podwykonawcami, dostawcami,
składania
momencie
nie sposób pizewidzieó w
usług i kosńów siĘ roboczej, którego rozmiarów
w dalszej perspekty,vie 1oże spowodować
oferty. Wykonawca wskazuje, że pov,ryższa sytuacja
t1ol" naraztc Wykonawcę na istotnę
istotne i nadzv"ryczajHy wzrost kosztów wykonania umowy, "o
czy zamawiający przewiduje możliwośó
straĘ. w nviązku z powyższyrn wykonaw ca zaplĄuje,
i w jakim zakresie w przypadku wykazania
podwyzszenia wynagrod zęnia zĘĄułu wykonania uńo*y
związanych z pandemią CovID-19?
przez Wykonawcę istotnego wzrostu t<oszto* realizacjiUmowy
wykazania powyŻszych okolicznoŚci?
Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamavłiający w celu
Pytanie nr 3:
Do kogo należy materiał zfrezowania nawierzchni ?
PYtanie nr 4:
. _l_, : .^^t^;,, ,.^ oomąrr
to proslmy o informację czy
Jeżeli materiał z fręzowania nawierzchni na|eży do zamawiającego;
nie to czy zamawlający uzyska
zamawiający figuruje w bazie BDo (Baza oany"h odpadowycńl,;,sri
Jeże|izamavłiający nie będzie figurował
wpis do bazy domomentu rozpoczęciap.u..o"biórkolvych?
z rozbiórki ( w myśl przepisów o odpadach )
w BDo wykonawca nie ma prawa przekazaćmateriałów
zamawiającemu,

Pytanie nr 5:
ej,
Pro simy zamlę szczeni e dokume ntacj i techn i czn
Pytanie nr 6:
na poszerzeniu jezdni poz, 5 kosztorysu
Prosimy o podanie powierzchni ( m2) i konstrukcji
ofertowego.

PYtanie nr

7:

1 ,-^- n l.^.o1nnrcrr nfeńoweso?
Naczymnapolegaćprzebudowarowówodwadniającychpoz.7kosztorysuofertowegc

:#ffi:

jest
jakie i ile elementów konstrukcyjnych
liu .ouor, w poz. 9-11 kosztorysu ofeńowego,

ao .orUiO.t i,

iff[;ffi

a

jakich i ile jest do wykonania ?

9pru"

nul"zy przyjąódo poz.

12 kosńorysu ofeńowego ,,przebudowa

( przedłużenieczęści

poz, należy
na 01500, kpl 1 " ? Czy w ramach
przelotowej ; prr"pu.tu'pod drogą powiat. 01000
na fi 1 500 wraz z
czy wymianę całego przepustu z fi 1000
wycenió tylko przedłuzenie przepustu ,
przedłużeniem

Pytanie nr 10
przepustu
Prosimy o udostepnienie projektu przebudowy
Pytanie nr 11
i o ile należy goprzedłuZyó,
lat<le OługoScijest obecny przepust
,

Pytanie nr 12
Po LsKA
(przedłużenie części
kosztorysu ofertowego "przebudowa
Jaki zakres prac należy przyjąćdo poz. 13
j.ogą powiat, 0800 na 01000. kp,ż" ? Czy w ramach poz, na|eży
przelotowej ; p.""purtu'poo
wycenićtylkoprzedłuzenieprzepustu,czywymianęcałegoprzepustuzfi8O0nafi1000wrazZ
przedłużeniem ?

Pytanie nr 13
przepustów ,
Prosimy o udostepnienie projektu przebudowy
Pytanie nr 14
należy 1e przedłużyć,
Jakie długościsą obecne przepusty i o ile
( przedłuzenie części

14 kosztorysu ofertowego ,,przebudowa
iffiil:ii"" "r.r, przyjąćdo poz.
l 7 " ? Czy w ramach poz, naleĘ
nu typ skrzynka,
przelotowej ) przepustu pod drogą powiat, 20400
wraz z
kp

wymianę całego p""pu,tu zżfi400 na
wycenió tylko przedłużenieprzepustu , czy
przedłużeniem ?

§p skrzynka

Pytanie nr 16
przepustów ,
Prosimy o udostepnienie projektu przebudowy
Pytanie nr 17
przedłużyć,
ratie aługoSci są obecne przepusty i o ile należy 1e

i'"'LlTJ*lst

proszę
skrzynkowy naleĘwymienić?

o podanie wymiarów i parametrów

Pytanie nr 19
ProszęopodanieilościzjazdówpodktóryminaleĘwymienióprzepustypoz.15kosztorysu
ofeńowego

,

Pytanie nr 20
jeślitak to w jaki sposob,
Czy na|eży umocnió wloty i wyloty przepustów ?
Pytanie nr 21
Prosimy o podanie średnicyprzepustów pod zjazdami,

:iril"#lii

czy wp\ąćdo istniej ących
*oaos"iękowe na|eży podłączyćdo istniejącej kanalizacji,

rowów?

Pytanie nr 23
jaki sposób umocnić wylot studzienek ?
Jeślinależywpiąó do rowów, to w
Pytanie nr ż4.
i zatoki autobusowej,
Prosimy o podanie powierzchni w mż orazkonstrukcj
Pytanie nr 25
przejśćdla pieszych,
Prosimy o podanie powierzchni w mż orazkonstrukcji

"
Odpowiedź
,_|,^ _^^^li_^^ii i_*,lpcfr
inwestycjt, nte
1. zamawiający z uwagi na przyjęty wystarczająco długi termin rea|izacji
umowy,
przewiduje możliwościwydłużenia czasu wykonania
określonego w
2. zamawiający nie przewiduje możliwościpodwyższenia wynagrodzenia
umowie.
do ponownego wbudowania,
3. Materiał z frezowania należy do inwestora i jest przewidziany
tj, plac składowy w msc, Wola
Należy go złożyów miejscu wskazanym przlz inwestora
do ponownego wbudowania,
frezowania na|eĘdo inwestora i jest przewidziany
tj, plac składowy w msc, wola
Nalezy go złożyów miejscu wskazanym przez inwestora
Dębińska.
na
_
rob ót na|eży wycenió i wykonać
Mapa sy,tuac yjna_ załącznik nr 1 do pobrania . Całośó
wykon ania poszczególnych
podstawie pńd.iu.o robót, gdzie określono technologię

4. 'rl§i}';

.

5

elementów inwestycji,

6.
7

.

8,

w przedmiarze robót poz, nr 1,005
Technologia wykonania poszerzeń zostałaokreślona
letapI i etap II/
: ż954 mz,
Powierzchnia poszerzen ia - l),1żOm+2500m/ x 0,7m
przydrożnych
przebudowa rowów odwadniających ma polegać na mech, pogłębieniu lo*9*
urobku,
z
uĘ:lizacją
ch, wraz
w celu umożliwieniu swobodnego spływu wód opadowy
'7170
mb
Pogłębienie rowów należy wykonaó na długości
_ 3 .005 dotyczą remontu chodników
RoboĘ wykazane w przedmiarze robót poi. n 3 .003
Należy dokonać rozbiórki chodników,
mostu narz.IJsrwica w ciągu przedmioiowej drogi.
w przedmiarze, następnię odbudowaó
poręczy mostowych, oraz gzymsów w ilościwskazanej
granitowego, zabetonowanięm
gzymsy na całej długościmostu z wbudowaniem krawężnika

barieroPoręczY tYPu U-l1b'
kap, nawierr"nni .nóanika typu Spectrasfalt, zamontowaniem
zostŃa określona w
9. zakręsrobót oraz technologia *ykorruniu przebudowy przepustua1500
dł, 11 mb
_
przepust
przedmiarzepoz. nr 3.006 /etap Il na|eiy wykonaó
_wgrorvłiązań
przepustu
Konstrukcja
10. Inwestor nie posiada projektu przebudow}przepustu,

katalogowych.
1. Jak w pkt 9.
przepustów zost?ł: określona w
12. zakręsrobót oraz technologia wykonania przebudowy
_
2 przepusty 01000 dł, 10 mb lkażdyl
przedmiarzepoz. nr 3.007 letap7l naleiywykonaó
_ wg
Konstrukcja przepustów
13. Inwestor nie posiada projektu przebudow} przepustów,

1

r

o

zw iązań katal

o

gowych,

14. Jak w pkt 12.
przepustu zostŃa określona w
15. zakres robót oraz technologia wykonania przebudowy
_
p"epust zelbetowy skrzynkowy typ, Ze
przedmtarzepoz. nr 3.008 letap ll na|"iy wykonać
ściankamiczołowymi dł, 11 mb o \!ym, wewn, 1000x800mm
_wgroTw|ąZan
Konstrukcja przepustu
16. Inwestor nie posiada projektu przebudowy przepustu,

katalogowych.
17. Jakw pkt 15.
18.

Jakwpkt

15.

ż5 Ąazdów /wymiana przepustów/
1 9. Nalei przebudowa ć
na
drogą pĄ,,tami azurowymi 90x60xlOcm
20. Należy umocnió wloty i łvyloty przepustów pod
_ określona w
powie rzchniapr)ewidziana do umocnienia
podsypce cem_piaskowej grub. ścm.
przedm\arze robot,

21.Przepusty pod zjazdami należy wykonać w technologii:

Dn 500 dł. 6 mb,
- murki czołowe typowe dla rur Dn 500

- przepust z rur

_

_
nawierzch nia zjazdu_ kruszywo kamienne łamane grub. 3Ocm

śr.ż0 m2

o150 dł, 3,0m bez włączenia do
22. Studzięnki wodościekowe /typ mostowy/ z rurą odpływową
instalacj i odprowadzaj ących,
o150 dł,3,0m bezwłączeniado
23. Studzienki wodościekowe /typ mostowy/ z rurą odpĘwową
instalacj i odprowadzaj ących,
w przedmiarze robót poz, nr
24. Technologia wykonania zatoki autobusowej zostŃaokreślona
4.001 /etap II/. Powierzchnia zatoki - 70 mŻ,

dzie|ącąokreślona zostaław
25. Technologia wykonania przejściadla pieszych z wyspą
przedmiarze robót poz. nr 5,001 letaplU,

stają się integralną częściąspecyfikacji
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie
ofert.
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert Pozostają bez zmian,
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca iterminu składania i otwarcia

Do wiadomości:

- strona internetowa Zamawiającego

