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Nowy Targ, 9 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w
miejscowości Skawa – etap II
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa –
Naprawa w miejscowości Skawa – etap II w związku z wnioskiem, który wpłynął do
Zamawiającego.
PYTANIE NR 1
„W pkt. 1.1.1 PFU zamawiajacy nakłada na Wykonawcę obowiązek zastosowania kanalizacji
deszczowej o przekrojach kanałów rurowych średnicy min. 500 mm. Czy zamawiający dopuszcza
zastosowanie w uzasadnionych przypadkach kanałów o średnicy mniejszej niż 500 mm ?”
Odpowiedź:
Zamawiający NIE dopuszcza stosowania kanałów rurowych o średnicy mniejszej niż 500mm.
PYTANIE NR 2
„W pkt. 1.1.1 PFU zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek stosowania za chodnikiem
„koryt głębokich”. Proszę o szczegółowe zdefiniowanie pojęcia „koryto głębokie”. Jakie parametry
powinno koryto posiadać żeby zostało zakwalifikowane przez zamawiającego jako koryto głębokie?
Czy w uzasadnionych przypadkach wykonawca może zastosować korytka inne niż „głębokie”?”
Odpowiedź:
Zamawiający określa następujące parametry koryta głębokiego:
− szerokość podstawy: 440mm,
− szerokość korony: 650mm,
− wysokość : 310mm
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową elementu w zakresie 10% w zależności od
producenta wyrobu.
PYTANIE NR 3
„W pkt. 1.1.1 PFU zamawiający nakłada obowiązek zastosowania w poprzek skrzyżowań i zjazdów
krat poprzecznych z rusztem żeliwnym. Czy w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza
zastosowanie rusztów na korycie wykonanych z innych materiałów niż żeliwo?”
Odpowiedź:
Zamawiający NIE dopuszcza stosowania rusztów z innego materiału niż żeliwo o nośności D400.
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PYTANIE NR 4
„W pkt. 1.2.2 PFU zamawiający wymaga żeby po stronie gdzie nie występuje chodnik odwodnienie
drogi było realizowane przez rowy otwarte lub rowy umocnione korytkiem typu kolejowego. Czy w
uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza zastosowanie rowów otwartych umocnionych
w inny sposób niż poprzez zastosowanie „korytek kolejowych”?”
Odpowiedź:
W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie lub usprawniających proces wykonania robót
budowlanych Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego umocnienia rowu otwartego, pod
warunkiem spełnienia wymagań związanych z odprowadzeniem wody i utrzymaniem rowu.
PYTANIE NR 5
„W pkt. 1.2.2 PFU zamawiający wymaga aby na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi
wykonać wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni jednocześnie w pkt. 1.4.2.3 podając
szczegółowy układ i wymiary warstw, które mają być wykonane na istniejącej jezdni. Z analizy
załączonej do specyfikacji „Opinii geotechnicznej” wynika, że przynajmniej na części
przedmiotowego odcinka wymagany sposób wzmocnienia istniejącej jezdni jest nieprawidłowy. Czy
zamawiający dopuszcza wykonanie wzmocnienia wg. innych technologii ?”
Odpowiedź:
W przypadku występowania warunków (potwierdzonych posiadanymi badaniami lub badaniami
uzupełniającymi) wymagających zastosowania wzmocnienia istniejącej jezdni NALEŻY
zastosować rozwiązania konstrukcyjne zapewniające prawidłowe wykonanie i użytkowanie drogi.
PYTANIE NR 6
„W pkt. 1.4.2.3 PFU zamawiający wymaga zastosowania przez wykonawcę na poszerzeniach ściśle
określonej konstrukcji nawierzchni. Czy zamawiający dopuszcza zastosowania innych wymiarów i
rodzajów warstw w konstrukcji?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych wymiarów i rodzajów warstw konstrukcji nawierzchni
o nośności nie niższej niż określone przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno- użytkowym.
PYTANIE NR 7
„Czy zamawiający dopuszcza zastosowania przez wykonawcę innych wymiarów i rodzajów warstw
konstrukcji chodnika wymaganych w pkt. 1.4.2.5 PFU?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych wymiarów i rodzajów warstw konstrukcji chodnika o
nośności nie niższej niż określone przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno- użytkowym.
PYTANIE NR 8
„Czy zamawiający dopuszcza zastosowania przez wykonawcę innych wymiarów i rodzajów warstw
konstrukcji zjazdów wymaganych w pkt. 1.4.6 PFU?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie innych wymiarów i rodzajów warstw konstrukcji zjazdów o
nośności nie niższej niż określone przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno- użytkowym.
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PYTANIE NR 9
„Czy zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania dwukrotnego podziału działek znajdujących
się w obszarze inwestycji tj. najpierw wydzielenia terenu który będzie wymagał trwałego zajęcia
pod rozbudowę drogi, a po uprawomocnieniu się decyzji ZRID wykonanie kolejnego podziału, który
wyznaczy teren zajęty przez istniejący pas drogowy?”
Odpowiedź:
TAK.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania dwukrotnego podziału działek znajdujących się
w obszarze inwestycji, tj. najpierw wydzielenia terenu, który będzie wymagał trwałego zajęcia pod
rozbudowę drogi, a po uprawomocnieniu się decyzji ZRID wykonanie kolejnego podziału, który
wyznaczy teren zajęty przez istniejący pas drogowy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje
się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

_______________________________
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik
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