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Rawa Mazowiecka, 15.11.2021r.

Do wiadomości
– wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągach dróg powiatowych nr
4127E ul. Kolejowa oraz nr 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska”

Wyjaśnienia do treści SWZ
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 4127E ul. Kolejowa oraz nr
4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska,,
Odpowiadając na skierowane zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z
art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 24.10.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.),
Powiat Rawski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Rawskiego wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie
stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź nr 1: Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną
w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Nie przewiduje się wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla
stan faktyczny warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla
oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje
wydłużenia terminu wykonania robót.
Pytanie nr 3: Dla w/w postępowania została załączona dokumentacja związana z doświetleniem
przejść dla pieszych. Prosimy o wyjaśnienie czy załączony zakres wchodzi w przedmiot zamówienia?
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Odpowiedź nr 3: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych
jest integralną częścią zamówienia wchodzącą w skład i zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 4: Prosimy o załączenie przedmiaru robót dla wykonania doświetlenia przejść dla pieszych.
Odpowiedź nr 4: W załączeniu przedmiar robót związany z doświetleniem przejść dla pieszych
(branża elektryczna)
Pytanie nr 5: Proszę o wyjaśnienie na jakiej długości należy wykonać poszerzenie na ul. Kolejowej.
Przedmiar robót przewiduje tylko 10 m2 koryta pod poszerzenie i chodniki – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 5 Prostuję powstałą w przedmiarze robót pomyłkę w p. 3 i 6
W p. 3. wpisano:
3 d.2

KNNR 6 0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

10.000

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

160.000

Rozebranie krawężników betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

5.000

Rozebranie krawężników betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej

m

378.00

Winno być:
3 d.2

KNNR 6 0102-03

W p. 6. wpisano:
6 d.3

KNNR 6 0806-02

Winno być:
6 d.3

KNNR 6 0806-02

Pozostałe pozycje przedmiaru pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6: Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą AC 8 W 50/70 gr. 2 cm tj. 50kg/m2 naszym
zdaniem jest nie wystarczające aby wyprofilować pofałdowane jezdnie poszczególnych odcinków dróg. W
związku z powyższym wnosimy o zwiększenie grubości wyrównania do 4 cm.

Odpowiedź nr 6. Zamawiający informuje, że do realizacji niniejszego zadania nie przewiduje
zwiększenia grubości warstwy wyrównawczej do 100 kg/m2
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