PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przez przebudowę
nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo” – etap II w miejscowościach:
Czyżówek, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Czerna , Iłowa
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 173332-2014; data
zamieszczenia: 22.05.2014r. do zamawiającego wpłynęło pytanie wykonawcy, na które udzielam
odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający posiada projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu na wszystkie zadania?
Odpowiedź na pytanie 1:
W zakresie tymczasowej organizacji ruchu informuję, że w załączonej dokumentacji przetargowej
występuje załącznik p.n.: „Opis stanu istniejącego”, a w nim element „Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; w przypadku dróg na wioskach organizacja ruchu nie wystąpi
poza wymaganym zabezpieczeniem robót pod względem organizacji i przepisów bhp, natomiast w
przypadku m. Iłowa ,jeżeli wystąpi taka potrzeba to organizacja ruchu zostanie uzgodniona
wewnętrznie z Urzędem Miejskim (drogi, na których będą prowadzone roboty przebudowy są w
całości drogami gminnymi); z uwagi na pole robót nie przewiduje się objazdów, wyłączeń itp.
W zakresie stałej organizacji ruchu informuje, że Zamawiający nie posiada projektu stałej organizacji
ruchu.
Pytanie 2:
Prosimy o wyjaśnienie czy na projektowanych drogach znajdują się pokrywy studni kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, zaworów wodnych i gazowych do pionowej regulacji? Jeżeli tak to prosimy o
dodanie pozycji kosztorysowych z podaniem ilości na poszczególnych drogach.
Odpowiedź na pytanie 2:

Załączony do przetargu przedmiar robót przewiduje górną regulację uzbrojenia na drogach w Iłowej:
ul. Żeromskiego ; Poprzeczna ; Sportowa, Kościelna i tylko w takim zakresie należy kalkulować te
prace w kosztorysie ofertowym; na pozostałych drogach takie regulacje nie występują; w przypadku
sytuacji nieprzewidzianej, to jest gdyby w czasie robót taka potrzeba wystąpiła, będzie rozliczona z
wykonawcą w odrębnym trybie.

Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy projektowane odcinki dróg gminnych wchodzą w grunty obce –
powiatowe i wojewódzkie ?
Odpowiedź na pytanie 3:
Wszystkie roboty będą wykonywane w pasie drogowym , w obszarze działek Gminy Iłowa.

