
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
            Wykonawcy zainteresowani 
    udziałem w postępowaniu o udzielenie

            zamówienia nie objętego ustawą Prawo                
                                                                                                             zamówień publicznych  
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWTCH 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 115/A/13 na 

“Budowę drogi publicznej od DK 79 do projektowanego szybu Grzegorz ( wraz z niezbędną 

przebudową drogi DK 79) oraz budową infrastruktury technicznej”. 

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści wymagań ofertowych na 
“Budowę drogi publicznej od DK 79 do projektowanego szybu Grzegorz ( wraz  
z niezbędną przebudową drogi DK 79) oraz budową infrastruktury technicznej” poniżej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
Z powodu braku pozycji w przedmiarze dotyczących ułożenia płytek prowadzących dla 
niewidomych ProfiBeton 30/30/3,8 kolor biały, prosimy o informację czy należy przyjmować 
do wyceny ułożenie tych elementów. Jeżeli nie to prosimy o określenie rodzaju nawierzchni 
zamiennej. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający wyjaśnia ,że na zatoce autobusowej należy ułożyć  płytki prowadzące dla 
niewidomych zgonie z projektem budowlano wykonawczym. Informacja  o zastosowaniu ww. 
płytek została ujęta w przedmiarze robót. 
 
Pytanie 2  
Dla prawidłowej wyceny robót prosimy o przekazanie Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach z dnia 27.12.2007 r. znak decyzji SR/III/66130/15/16/07 
 Odpowiedź na pytanie nr 2 
Wykonana dokumentacja projektowa całkowicie uwzględnia zapisy Decyzji o 
Środowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 24.12. 2007 r. Przetoczona decyzja zostanie 
udostępniona do wglądu oferenta w siedzibie Zamawiającego 
 
Pytanie 3 
Prosimy  o informację jakiego typu wypełnienie ma zostać zastosowane w ekranach 
akustycznych. Opis techniczny mówi o wypełnieniu ze szkła akrylowego natomiast projekt 
wskazuje na wypełnienie typu Zielona Ściana. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
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W ramach zakresu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 
budowlanego ekranów akustycznych wzdłuż drogi DK79 po stronie południowej. 
Rodzaj i typ wypełnienia winien spełniać wymagania określone w Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i przynależnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko. 
 
Pytanie 4 
Czy przepust P1 może zostać wykonany jako prefabrykowany? 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu P! z elementów prefabrykowanych. 
 
Pytanie 5 
Czy  Zamawiający posiada ważną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew? 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? 
Odpowiedź na pytanie 5,6 
Wycinkę drzew w pasie prowadzonych robót budowlanych należy zrealizować w oparciu o 
decyzje ZRID. Decyzję w powyższym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z 
kompletem dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 7 
 Kto będzie ponosił opłatę z tytułu wycinki drzew? 
Pytanie 8 
Kto ponosi koszt opłat administracyjnych za wycinkę drzew? 
Odpowiedź na pytanie 7,8 
Koszt fizycznej wycinki drzewostanu ponosi Wykonawca. Administracyjnie nie będzie to 
związane z dodatkowymi kosztami. 
 
Pytanie 9 
Jakiej pojemności zbiornik retencyjny należy zabudować?. Przedmiar mówi o pojemności  
40 m3, natomiast projekt 50 m3. 
Odpowiedź na pytanie 9 
Zamawiający wyjaśnia ze zgodnie z projektem zbiornik retencyjny winien mieć poj. 50 m3. 
 
Pytanie 10 
Czy ilości materiałów geosyntetycznych  wyszczególnionych w przedmiarze robót w dziale 
Geomaterac uwzględniają zakłady oraz wywinięcia technologiczne geowłókniny oraz 
geosiatki? 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Dla określenia wymaganej ilości materiału geosyntetycznego wykonawca winien się 
kierować ustaleniami projektu a przedmiary traktować jako informacje ogólne zgodnie z 
zapisami punktu II  szczegółowego zakresu robót wymagań ofertowych. 
 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych pozostają bez zmian.  
Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 
 
 
 
  


