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Uczestnicy  postępowania  
Nr WZ.272.8.2021 

 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę z rozbudowę drogi 
powiatowej nr 1688K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka w km od 0+127 do 1+ 021, 
polegającą na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowie jezdni, rozbiórce i 
budowie sieci energetycznej oświetleniowej w Makowie Podhalańskim oraz w Żarnówce” 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

 
Pytanie 1. Prosimy o określenie w jakim celu ma zostać wykonana kładka tymczasowa 
Odpowiedź 1. W celu umożliwienia przejścia pieszym nad potokiem w km 0+385 DP 1688 K  
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stalowego pomostu kładki tymczasowej 
na pomost drewniany.  
Odpowiedź 2. Nie dopuszcza się wykonanie kładki w konstrukcji drewnianej 
 
Pytanie 3. Czy Zamawiający potwierdza, że elementy kładki tymczasowej muszą być wykończone 
poprzez ocynkowanie ogniowe.  
Odpowiedź 3. Elementy stalowe kładki mają być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
ocynkowanie ogniowe. 
 
Pytanie 4. Prosimy o wskazanie czy kładka ma pozostać własnością Zamawiającego czy ma zostać 
wykonana na czas prowadzenia robót.  
Odpowiedź 4. Kładka będzie własnością Zamawiającego. 
 
Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać podpory pod kładkę lub w jaki sposób należy 
wykonać posadowienie kładki.  
Odpowiedź 5. W miejscu  planowanej lokalizacji kładki, istniejące brzegi koryta  potoku są 
umocnione żelbetowym żłobem. Kładka będzie tymczasowo osadzona na ścianach żłobu. Należy 
przewidzieć montaż kładki umożliwiaj ący jej demontaż w razie konieczności. (Kotwy 
chemicznie z gwintem  4x M20 pod każdą z belek) 
 
Pytanie 6. Prosimy o wskazanie co należy uwzględnić w wycenie pozycji przedmiaru 1.2.4: 
„Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV, 
spycharka 55'kW (75'KM)”, a co w pozycji  1.2.6: „Zagęszczanie nasypów walcami, walec 
samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 5't”?  
Odpowiedź 6. Pozycje 1.2.4 i 1.2.6 należy traktować zgodnie z opisem do KNR. Pozycje 
przedmiarowe dotyczą tego samego nasypu, pozycja 1.2.6 dotyczy dodatkowego dogęszczenia 
nasypu. 
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Pytanie 7. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych. 
Odpowiedź 7.  Specyfikacja Techniczna została opublikowana na stronie prowadzonego 
postępowania równocześnie z pozostałymi dokumentami zamówienia w dniu 28.05.2021r. 
Stanowi ona załącznik nr 6 do SWZ o nazwie: „Załącznik nr 6 do SWZ Specyfikacja 
Techniczna_Chodnik ul. Głowackiego_2021” 
 
 

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i 
zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.   

 
 
z  poważaniem 
 
WICESTAROSTA 
 
mgr Zbigniew Hutniczak 
 

 
 


