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Smyków, dnia 21.07.2022 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Budowa drogi wewnętrznej nr KDW 13 w miejscowości Królewiec 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść 

SWZ: 

 

Pytanie 1: 

Proszę o doprecyzowanie jak ma być odwodniona droga (kluczowy element ceny) 

Odpowiedź: 

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne drogi.  Należy wykonać 

zaniżony ściek z kostki (patrz rys. przekrój konstrukcyjny), który będzie odprowadzał wody 

opadowe i roztopowe z drogi do przecinających poprzecznie inwestycje istniejących rowów 

melioracyjnych. Dopuszczalne jest wykonanie innych ścieków z drobnowymiarowych. 

 

Elementów prefabrykowanych zgodnie z opisem PFU. 

Pytanie 2: 

Proszę o załączenie badań geologicznych, co jest niezbędnym elementem PFU zgodnie z wyrokiem KIO i bez 

którego nie można prawidłowo wycenić prac.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza opinię geotechniczną na stronie prowadzonego postępowania w dniu 

21.07.2022r.  

 

Pytanie 3: 

Proszę o urealnienie terminów wykonania prac budowalnych i projektowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia końcowy termin bez zmian. Szczegółowy termin realizacji zamówienia 

określony został w pkt. 13.3.5 PFU 

„Przewidywalny okres realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy do 30 miesięcy, w tym uzyskanie 

koniecznych opinii i decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych, opracowanie projektu 

budowlanego, podziały nieruchomości, decyzja ZRID - do 20 miesięcy, roboty budowlane - do 10 

miesięcy” 

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji: 

1.  ust.1 w rozdziale VII SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym 

uzyskanie koniecznych opinii i decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych, opracowanie 

projektu budowlanego, podziały nieruchomości, decyzja ZRID - do 20 miesięcy, roboty budowlane 

- do 10 miesięcy. 

 

2. ust. 1 w § 2 wzoru umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie 30 miesięcy 

od dnia podpisania umowy w tym uzyskanie koniecznych opinii i decyzji środowiskowej, 

pozwoleń wodnoprawnych, opracowanie projektu budowlanego, podziały nieruchomości, decyzja 

ZRID - do 20 miesięcy, roboty budowlane - do 10 miesięcy 


