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WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej
nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie
robót budowlanych.
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.
Opracowanie
dokumentacji
przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego
wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych. (zwanej w dalszej części „siwz”), w
związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 16 stycznia 2020 r.”
PYTANIE NR 1
,,W rozdziale IV p. 2 SIWZ Zamawiający określa zakres przedmiotu zamówienia, dzieląc go na
część realizowaną jako remont (od km 1+939 do km 2+161) oraz pozostałą część jako przebudowa
(od km 2+161 do km 3+287). Czy w związku z tym Wykonawca ma uzyskać zgłoszenie robót nie
wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenie) dla części określonej w SIWZ jako remont oraz
pozwolenie na budowę w formie decyzji ZRID dla części zadania określonej jako przebudowa?”
Odpowiedź:
Wykonawca ma uzyskać zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenie)
dla części określonej w SIWZ jako remont oraz pozwolenie na budowę w formie decyzji ZRID dla
części zadania określonej jako przebudowa.
PYTANIE NR 2
,,W związku z nienormatywną szerokością istniejącego, remontowanego chodnika (od km 1+939 do
km 2+161), czy w przypadku braku możliwości uzyskania na ten odcinek drogi zgłoszenia i
koniecznością objęcia go procedurą ZRID, Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia
Wykonawcy (np. o koszt dodatkowych podziałów działek związanych z procedurą ZRID)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje objęcia tego odcinka drogi procedurą ZRID.
PYTANIE NR 3
,,Czy most w ciągu DP 1668K w km 1+940 na pot. Raba ma być objęty remontem? Jeżeli tak, to
prosimy o podanie ogólnego zakresu remontu mostu?”
Odpowiedź:
Most nie jest objęty remontem.
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 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
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