aAfi;Ą* $jłfi fi f}*iĄiiriT*lĄii,r;,'

Brzesko, dnia 05.05,2020

ZP'27§,6Ź9.Ę\mW§tlJ
,..:\:
|,/,,:,;:i }l*.,,.l \,,:;v,,,lr_J,.i
l"' .qt;,': l-::,ł,,.,i j,;:
ie]/f,_1, ] J 1il l L; _,l,
: ; ,r,, ił;, .+l;
il (;L ].]3.)1l
NlP 86,a 16-56.14-J

Wyko
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awcy uczestniczący

L,2,żO2O
w postępowaniu nr ZDP,ZP,27

WYJAśNlENlA TREŚcl slwz
pn,:
dn, 22,042020 na zadanie
publicznego: Nr, ZDp, Zp,ż7t2,2o20 z
zamówienia
5+194
udzielenie
km
o
do
postępowania
_Zaborów _ ż"n,;;* w km od 0+010
przebudowa drogi powiatowej nr l305K

S;;;;*;

wmiejscowościachSzczu.o*u,oołęga,Zaborów,powiatbrzeski,gminaSzczurowa

publicznych ( Dz ,U, z
29 stycznia 2oo4 r,_ Prawo zamówień
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 z dnia
warunków
treścispecyfikacji istotnych
w odpowiedzi na zapytania dotyczące
2019 r poz.1843. ) Zamawiający ,
wyjaśnień :
zamówienia , udziela następujących

Pvtania
wadium w
polsce oraz utrudnioną możliwościąuzyskania
w
epidemiczną
sytuacją
obecną
z uwagi na
Ustawy z dn\a 2 marca 2020
ńe,pi"c,ycieli zgodnie z zaleceniami
CoVlD_19,
formie papierowej przez wzgląd, iż większość
z zapobieganiem, p[e,i*działaniem izwalczaniemWYkonawca
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
zdalną,
ni*ilviuu.likry.ysowych wprowadziło Pracę
(z
innych chorób zakaźnycłroraz wywołanv.6
w formie elektronicznej
oopurr.r. moztiwośćpr."ałozuni. wadium
zwraca się z zapytaniem czy zamawiający

L

kwalifikowanympodpisemelektronicznym)-dotyczywniesieniawaaiumwformieinnejniżpieniądztj.
gwarancji elektronicznej)
_ oraz dołączenie do oferiy kopii dokumentu (wydruku
dowodu
gwarancji ubezpieczeniowej
punkcie 9,4 S1WZ i,;, ooowiąztu załączenia
w
określonego
specyfikacji
wymogu
dla spełnienia
wniesienia

w;di:il:Tf::';,

woli złożonew postaci elektronicznej
iż na gruncie art. 78 § 2 k.c. oświadczenie
przy pomocy ważnego kwalifikowanego

weryfikowa_nym
(opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

certyfikatu)jestrównoważnezoświadczeniemwolizłożonymwformiepisemnej.
ziożenia wadium w wersji elektronicznej
je przesłać,
W przypadku dopuszczenia pr.". zu..*iuń..go,rozliwości
email, na które należy
prosimy o wskazanie
przy użyciu środka komunikacji elektroniczne1

;;;;;,

r+:x,ln:;]il::liJfl] l;Tiii:u Tn:liH.,ł;t29 r.,,nal:miast

ogłoszenie

s

4 wskazuje jako termin

zakończenia30.09.2021r.Wjakimterminienależywykonaćzadanie?przekroi poprzecznych, przekroi typowych'
planu sytuacyjnego,
opisu,
2, Proszę o dołączenie do dokumentacji
i humusowania,
ziemnych
protiti poOłuZnyih, tub"li robót

3.Czyprzywycenienat"zyu*,ględnićpozycjeWyZerowanewkosztorysie(m.in.wykonanie
ich wykonania z
przepusty do przeóudow, :]i-:::^,":łu
4, proszę o podanie km w których występują
wlotów / wylotów
i'szczegółu wykonania umocnienia
odbudowy nawierzchni n.a p"'"pu,tami
uwzględnieniem
przepustów,

;j?:i.:n::,1il!"J"T.T::i*i:fi:lrw

pod drogą wYkonać z betonu C2ol25 |wg'
/ wylotów przepustów

z jakiego
oraz uzupełnienie informacji:
pod zjazdam
,,przepusty
i:Tl#T,]T[::j:Ł':§r'3]Xu.or.o1
pod zjazdami?
do pizebudowy przepustów
materiału ijakiej średnicy rury zastosować

i"

,

- nawierzchnia z kostki brukowe_i, nawierzchnia
Proszę o dołączenie do dokumentacji specyfikacji D-05.03,23a,
stabilizowanego cementem na
oraz specyfikacji dot. wykonania podbudowy z kruszywa

szczelna Spectrasfalt
poszerzeniach jezdni i szczegółu poszerzenia,

odpowiedź
postaci elektronicznej za pośrednictwem
zamawiający dopuszcza możliwośćzłożeniawadium w
zaufanym pr\ez uprawionego
platformy ePUAP (skrytka: ZDP_Brzesko) podpisane profilem
(zdpbrzesko@onet,pl), w postaci skanu
przedstawiciela wykonawcy lub za pośrednictwem e_maila
elektronicznym uprawionego przedstawiciela

I.

dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem
Wykonawcy.

j.rt proj"pt", , któraTędzie przed zawarciem umowy aktualizowana i korygowana,
_
wykonania poszczególnych
;: ,:; ,;;;;;;j;; iru załaczniku nr 1 do pobrania , Technologia
ilil;;;;;;r,;.ji zamieszczonu ,ort.łJ* pr..Oriarze robót /etaP l i etaP lll
,

etap ll
l z terminem wykonania w roku 2020,
o'oJ),",ona została na dwa etapy /etap
.
aAzia
gdzie
^^-,,nia
-l_f,^l!
pozycje
z etapów, należy uwzględnić
każdego
wyceny
Do
20ż1,1.
w
roku
i;!lrii.".l1firi"i*,.
,'

;.i#;;;r..o

;''i:il;;lJ"iiri"iranostek

^i^
nie
widnienie wartośćliczbowa. pozycje ,,wyzerowane"

^^l^;.,
naIeŻY

uwzględniać do wyceny.
4. Przebudowę przepustów należy wykonać w kilometrażu:

0+żż6aE00

-

- 1,+414 01000
- 1+870 @1000

4+8Oż skrzynkowy 100x8Ocm
płytami ażurowymi 9Ox6OxlOcm na podsypce
Wloty iwyloty przepustów pod drogą należy umocnic
do umocnienia - określona w przedmiarze
cem-piaskowej grub. 5cm. Powierzchnia przewidziana
robót.
5. Wymiar płyt ażurowych - 9Ox6Ox],0cm
6. Ścianki czołowe przepustów należy wykonać z betonu -C25/3O
50cm, SN8
7. Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD o średnicy
-

8. SST :
- nawierzchnia z kostki brukowej

załącznik nr 2 - do pobrania
pobrania
- nawierzchnia szczelna Spectrasfalt - załącznik n13 - do
przedmiarze robót poz, nr
Technologia wykonania poszerzeń została określonaw

-

1,005 /etap

l

i

etap lll
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

Podpis Zamawi
Do wiadomości:

- strona internetowa Zamawiającego

