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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie - „Przebudowa drogi gminnej nr 002413F
(Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w
sołectwie Jarogniewice” (DO-ZP.271.88.2020).
W dniu 9 i 12 października 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję
treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1:
Czy zadanie obejmuje przebudowę przepustów w –
km 0+ 387,18;
km 0+ 494,78;
km 0+ 578,82;
Odpowiedź:
Zamówienie nie obejmuje wskazanych przepustów. Powyższe przepusty dotyczą I etapu robót,
zostały już wykonane.
Pytanie 2:
Czy zadanie obejmuje przebudowę rowu w km 0 +580,00 oraz budowę kanalizacji deszczowej na
odcinku od km 0 +220,00 do km 0+ 290,00 ?
Odpowiedź:
Zadanie nie obejmuje wskazanych elementów drogi. Rów oraz kanalizacja deszczowa zostały już
wykonane w trakcie I etapu robót.
Pytanie 3:
Jaki jest dokładny zakres zadania, posługując się kilometracją odcinka do przebudowy?
Odpowiedź:
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej 002413 F na odcinku od km 0+633,35 do km
1+211,15.
Pytanie 4:
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 3- podpunkt 3.2 Zamawiający określa,
że Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1.3. W dokumentacji udostępnionej
na stronie zamawiającego brakuje wskazanego załącznika. Bardzo prosimy o pilne udostepnienie
niniejszego załącznika w celu prawidłowej wyceny do postepowania.
Odpowiedź:
Przedmiotowy załącznik 1.3 znajduje się na str. 27 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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