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Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2022

Klembów, dnia 28.01.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NR 2:
Budowa drogi ul. Matejki w Tule
W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.),
Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww.
postępowania:
Pytanie nr 1:
„Według opisu projektu mamy wykonać m.in. skrzyżowanie Matejki/Reja. Czy jest to błąd
i zamierzeniem jest przebudowa skrzyżowania Matejki/Klembów?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zakres wykonania budowy ul. Matejki został wskazany w planie
sytuacyjnym w projekcie budowlanym.
Pytanie nr 2:
„Udostępniony projekt SOR WID.7120.1.172.2019.PS. utracił ważność uzgodnień oraz nie
dotyczy wskazanego projektem budowlanym odcinka ul. Matejki. Czy w ramach zadania
Zamawiający chce wdrożyć nową organizację ruchu? Czy należy przewidzieć, iż pozostaje
obecne oznakowanie drogi? W zależności od odpowiedzi prosimy o przedstawienie
oczekiwanego projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka ul. Matejki.”
Odpowiedź:
Zakres stałej organizacji ruchu został opisany w dołączonym przedmiarze. Zamawiający
wystąpił o przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu.
Pytanie nr 3:
„Z udostępnionego przedmiaru robót wynika, że należy wykonać przepusty i zjazdy. Natomiast
w projekcie budowlanym nie ma wskazanych do przebudowy przepustów/zjazdów. Prosimy
o wskazanie, czy i które zjazdy Zamawiający chce przebudować.”

Odpowiedź:
Opis w przedmiarze dotyczy przepustu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Matejki z ulicą
Reja.
Pytanie nr 4:
„Witam proszę o informację czy posiadacie Państwo ważną stałą organizację ruchu? Czy oferta
ma również zawierać koszt uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas
budowy (brak pozycji w przedmiarze)? Czy posiadacie już Państwo ważną czasową organizacje
ruchu?”
Odpowiedź:
Zamawiający wystąpił o przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach
zadania jest zobowiązany wykonać czasową organizację ruchu wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia na czas prowadzonych robót.
Pytanie nr 5:
„Zgodnie z DDZRB Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki str.16 cyt. fragment: „W zakresie
ul. Matejki w projekcie przewidziano budowę skrzyżowania z ul. Reja” w załączonym planie
sytuacyjnym nie jest oznaczony zakres budowy tegoż skrzyżowania. Proszę o załączenie
projektu wykonawczego dot. inwestycji z postępowania wraz z zakresami w którego skład
wchodzi w/w budowa.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zakres wykonania budowy ul. Matejki został wskazany w planie
sytuacyjnym w projekcie budowlanym.

/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów
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