Brzesko, dnia 27.04.2020 r
Wykon awcy uczestn iczący
w postępowaniu nr ZDP,ZP,27 7.L.2O20

WYJAśNlENlA TREścl sIWz

dot.: postępowania

o

udzielenie zamówienia publicznego: Nr. ZDP. ZP. 27I.2.2O20

z

dn.

22.04.2020 na zadanie pn. :Przebudowa drogi powiatowej nr l305K Szczurowa - Zaborów Zelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowościach Szczurowa, Dołęga, Zaborów,
powiat brzeski, gmina Szczurowa w ramach FUNDUSZU DROG SAMORZĄDOWYCH
Na Podstawie art. 38 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2OO4 r.

- Prawo zamówień publicznych
Zamawiający , w odpowiedzi na zapytania dotyczące treścispecyfikacji
istotnych warunków zamówienia , udziela następujących wyjaśnień
( Dz .U, z 20t9 r Poz,1843,

)

:

Ąrtanie

1, W związku z tYm , Że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia

na okres do 60 miesięcy Prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie
Poziome będzie taki sam. Trwałośćoznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi maksymalnie 36
miesięcY , natomiast cienkowarstwowego 12 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany

sPowoduje koniecznoŚĆ jego powtórnego wykonania
utrzymaniowych

- co

naszym zdaniem należy do robót

.

2. Prosimy o zamieszczenie Projektu Organizacji Ruchu .
3. prosimy o zamieszczenie specyfikacji projektowanego radaru oraz znaku aktywnego.

4, Prosimy o przykładowe rozwiązania oświetlenia przejśćdla pieszych

.

5, ProsimY o doPrecYzowanie jakiego rodzaju mają być bariery. Prosimy o zamieszczenie rysunku barier,
Podanie liczbY Planowanych odcinków oraz zakończeń lub określenie ich podstawowych parametrów.

Odpowiedź

1,. W Przedmiocie zamówienia

2.
3.
4.
5.

nalezy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe
chemoutwardzalne. Okres gwarancji na oznakowanie poziome zgodnie z normami
PrzYjęto na okres 36 miesięcy Okres gwarancji irękojmi (60 miesięcy )dotyczy
wykonania robót budowlanych wymienionych siwz.

Projekt organizacji ruchu - zal.! - do pobrania
SPecYfikacja projektowanego radaru oraz znaku aktywnego - zał. nr 2 - do pobrania
PrzYkładowe rozwiązanie oświetlenia przejśćdla pieszych
- za|. nr 3 - do pobrania
planowany montaż barier stalowych
ochronnych dotyczy barier
U- 11b typ BS-2 -2l2mb - 2 odc. połączone bezpośrednio zU-1,4a,
U-1-4 a tYP SP-09 - 456 mb - 16 odcink ow
/każdy odcinek - prowadnice B 4300, łącznik
ukośny prawy x 2, słupki 19OO/ ,
:

ZamawiającY informuje, Że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca iterminu składania iotwarcia ofert pozostają bez
,:

Do wiadomości:

- strona internetowa Zamawiającego

ającego

7

