
 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-03-27 

ZP 271/11/2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów” 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 
Pytanie 1  Czy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na składowisko gruntów/humusu z 
wykopów ( w odl. 18km) jest zapewniona obsługa sprzętowa w celu zapewnienia zagospodarowania 
przywiezionego gruntu ? 
Odpowiedź1 Nie. Zagospodarowanie przywiezionego gruntu polegające na przemieszczaniu i 
rozplantowaniu gruntu w obrębie składowiska należy do Wykonawcy. 
 
 Pytanie 2  Czy składowanie gruntu na składowisku Zamawiającego jest nieodpłatne ?  
Odpowiedź 2 Tak. Składowisko jest nieodpłatne. 
 
Pytanie 3  Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję na wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem 
trasy ? 
Odpowiedź 3 Tak. Decyzja ZRID nr 675/2012 z dnia 08.11.2012 r. wraz z przywołaną w pkt. III ust. 2 
opinią z dnia 09.01.2012 r. nr PRII.2211.44-1.2011. Drzewa kolidujące z przebiegiem drogi zostaną 
wycięte przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Drzewa te oznakowane są w projekcie 
budowlanym czerwonym przekreśleniem symbolu drzewa. 
 
Pytanie 4  Czy ewentualne koszty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający ? 
Odpowiedź 4 Tak. Drzewa zostaną wycięte przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 
Zgodnie z pkt. V ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca winien , uwzględnić 
jedynie usunięcie i wywóz karp i gałęzi drzew i krzewów. 
 
Pytanie 5  Jaki jest przewidziany kolor kostki brukowej betonowej na chodnikach ? 
Odpowiedź 5 Zamawiający przewidział dla kostki brukowej kolor szary. 
  
Pytanie 6  Czy można zamiennie zastosować w kanalizacji deszczowej zamiast rur PP SN16 rury 
PVC LITE SN 16? 
Odpowiedź 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur PP SN16 na rury PVC LITE SN16. 
 
Pytanie 7 Co z oczyszczaniem/odmuleniem istniejącego rowu R-7-czy należy ująć to w ofercie? 
Odpowiedź 7 W ofercie należy uwzględnić jednorazową konserwacje rowu R-7 zgodnie z pkt. II ust. 3 
pozwolenia wodno prawnego, Decyzja nr 366/2012 z dnia 03.08.2012 r.  
Prace zostały uwzględnione w przedmiarze robót dla kanalizacji deszczowej - poz. 29. 
 


