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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Rozbudowę drogi gminnej nr 206008G Zalesie - 
Lubnia”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, la, 2 i 4 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 Wykonawców 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. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dotyczące budowy przejazdu kolejowego w km 
0+341,35 z spółkami PKP? Jeżeli tak proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego.
Odp. Tak. Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił przedmiotowe uzgodnienie na 
stronie bip.brusy.pl. Wszystkie koszty wynikające z uzgodnień ponosi Wykonawca.

4. Czy studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej wykonać z kinetami czy 
osadnikami?.
Odp. Studnie betonowe na sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać z kinetami.

5. Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania studzienek wpustowych betonowych 
o średnicy wewnętrznej 500 mm.
Odp. Zamawiający potwierdza.

Ponadto Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił na stronie bip.brusy.pl Załącznik 
Nr 12 do SIWZ „Wymagana zawartość dokumentacji odbiorowej.

Powyższa wyjaśnienia i zmiana 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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