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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Czernickiej w Czyczkowach”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na 
skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji 
zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odp. Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową 
i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak 
w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.
Odp. Zamawiający potwierdza.

3. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia bitumiczna w przekroju ulicznym ma mieć szerokość 
6m a w przekroju drogowym 5m. Na załączonym PZT widnieje szerokość 5m.

4.
Odp. Należy wykonać nawierzchnię o szer. 5,00 m.
Z uwagi, że droga objęta zamówieniem jest kontynuacją wcześniej wykonanego odcinka proszę 
o wskazanie parametrów technicznych lamp LED, które zostały już ustawione.
Odp. Na wcześniej ustawionych słupach za II ontowano oprawy BGS 212 PHILIPS 65W.
Na nowych słupach należy zamontować oprawy o parametrach równoważnych.
Proszę o załączenie przedmiaru robót.
Odp. Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.
Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe i poziome ujęte w SST zostało wykonane 
w poprzednim zakresie.
Odp. Zamawiający potwierdza, że oznakowanie pionowe i pozio e ujęte w SST zostało
wykonane w poprzednim zakresie.

7. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić regulację pionową studzienek dla włazów 
kanałowych w ilości 4 szt i jedną studzienkę dla zaworów wodociągowych.
Odp. Należy wycenić regulację pionową wszystkich studzienek (włazów kanałowych) 
kanalizacyjnych i skrzynek dla zaworów wodociągowych w zakresie objętym 
zamówieniem.

8. Czy Zamawiający zaakceptuje kruszywo wapienne na wykonanie warstwy podbudowy?
Odp. Nie.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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