
  
 
 
Numer postępowania:  SE.261.1.2018 

 
   Miechów, 9.02.2018 r. 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców nr 11 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

„Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice 

przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr.  nr 1172K -  Czaple Małe - Czaple Wielkie, od 

km 0+000 do km 7+463” 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:  

 

Pytania do odcinka 0+000 do km 2+405. 
 
Pytanie 1        
Czy w pozycji 62 należy doliczyć wykop pod przepust czy został on uwzględniony w pozycji 41 lub innej?  
Odpowiedź 1 
Cena jednostkowa dla przedmiotowej pozycji winna zawierać w sobie kwotę za wykonanie wykopu pod 
ławy, a następnie wbudowanie rur przepustowych. Koszt wykonania ław zawarty został w pozycji nr 61. 
 
Pytanie 2       
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dopisków do podstawy pozycji przedmiarowej, 
przykładowo "dopłata 2x". 
Odpowiedź 2 
 Poprzez stwierdzenie „dopłata” należy rozumieć „krotność”. 
 
 
Pytanie 3       
W pozycji 26 należy wykonać transport gruntu kategorii I-IV. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
weryfikację ilości przedmiarowej, jeśli ilości są poprawne, to w której pozycji uwzględniony jest wykop. 
Odpowiedź 3 
W pozycji 26 należy wycenić wykopy i odwóz  na odl. 5km w ilości 381,62 m3 
 
 
Pytanie 4       
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż drewno pozyskane z wycinki drzew należy wywieźć pod adres 
Warszawska 11, Miechów.  
Odpowiedź 4 
Drewno pozyskane z wycinki (cała ilość)  zostanie w pierwszej kolejności sprzedane mieszkańcom 
przyległych posesji, zgodnie z zasadami gospodarowania drewnem, przyjętymi w ZDP w Miechowie. 
W przypadku gdyby części drewna nie znalazła nabywcy należy przetransportować ją na bazę   

materiałową w Chrustach k.Książa Wlk. 

 
 
Pytanie 5 
Proszę o poprawienie pozycji numer 28, gdyż część treści opisu została skasowana.  
 Odpowiedź 5 
Prawidłowy opis pozycji brzmi: „Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych 
rurowych 
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Pytania do odcinka 2+407 do km 7+463. 
 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o podanie kryteriów technicznych dla oprawy oświetleniowej (poz. 34). 
Odpowiedź 1 
Zamawiający podaje min. kryteria dla opraw oświetleniowych: 
Obudowa: aluminiowa 
Zakres temp. pracy     C]: -40 - +50  
Źródło światła: LED 
Strumień oprawy lm]: min 9000 
Żywotność:  100 000h 
Szczelność IP: min 66  
 
Pytanie 2 
Z jakich materiałów wykonane są zjazdy, o których mówi pozycja 10? 
Odpowiedź 2 
Istniejące zjazdy przewidziane do rozbiórki mają nawierzchnię: utwardzoną materiałem kamiennym, z 
kostki prefabrykowanej bet.,  betonową.     
 
 
Pytania do całego opracowania. 

Pytanie 1 

Jaka jest gwarancja na oznakowanie poziome? 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, iż wymagana gwarancja na wykonane oznakowanie grubowarstwowe 
chemoutwardzalne gładkie wynosić ma 36 miesięcy od daty odbioru zadania, dla obu odc. drogi objętych 
inwestycją. 
 
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? 
Odpowiedź 2 
Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. 
 
 
 
 

                                                                                   
                                                                          
 


