
 

 
PZDP.271.5.2021                        Białobrzegi, dnia 30.04.2021 r 

 

 

 Dotyczy:  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na 

odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na 

odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m”- Część 2. 

znak postępowania PZDP.271.5.2021 

 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”, udzielam wyjaśnień treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Pytanie nr 1 

Wnioskujemy o zamieszczenie poprawnej dokumentacji projektowej na cały odcinek 

podlegający przebudowie. Załączona dokumentacja (Projekt techniczny, Przedmiar) dotyczą 

„Przebudowy drogi powiatowej Nr 1118W Smardzew – Siekluki od km 2+950 do km+700” 

czyli odcinek dł. 2830m. Brakuje dokumentacji na odcinek Bukówno – Młodynie Dolne dł. 

1700m. Jednocześnie prosimy o ujednolicenie nazewnictwa występującego w SWZ, z tym w 

dokumentacji projektowej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 –  Załączona dokumentacja jest prawidłowa. W postępowaniu pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – 

Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne 

o długości 1700m”- Część 2, realizowany jest właśnie ten zakres. Zakres przebudowy drogi 

powiatowej Wojciechów – Młodynie Dolne jest w trakcie realizacji, był przedmiotem 

postępowania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na 
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odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku 

Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m”- Część 1. Zapisy w SWZ są prawidłowe. 

 

 

Pytanie nr 2 

„Prosimy o podanie do kogo będą należały materiały z rozbiórki?. Jeżeli do Zamawiającego 

prosimy o wskazanie miejsca składowania”.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 –  Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania 

są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć na bazę PZDP w Białobrzegach, ul. 

Kościelna 109. 

 

Pytanie nr 3 

„Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej. W przypadku jej braku prosimy o informację, na 

jakiej podstawie projektant uznał warunki gruntowo – wodne za proste, należące do grupy 

G1?”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 – Zamawiający nie dysponuje opinią geotechniczną. Projektant 

uznał warunki za proste należące do grupy G 1 na podstawie wykopów kontrolnych i 

warunków w terenie. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z opisem technicznym w km 3+105 do km 5+780 należy ułożyć kanał 

technologiczny, Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 –  Budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania. Przedmiar i kosztorys ofertowy obejmuje zakres inwestycji. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o podanie lokalizacji barier ochronnych stalowych 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 –  Lokalizacja barier ochronnych stalowych pokazana jest w 

projekcie Stałej Organizacji Ruchu 

 

 



Pytanie nr 6 

W SWZ w p. III opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje na konieczność 

wykonania regulacji istniejących studni i zaworów. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji 

kosztorysowej bądź wykreślenie zapisów ze SWZ 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 – Zapis o regulacji istniejących studni i zaworów w opisie 

przedmiotu zamówienia znalazł się omyłkowo. W przedmiotowym postępowaniu regulacja 

studni i zaworów nie występuje. 

  

       

Treść pytań i udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności wydłużenia terminu składania 

ofert . Termin składania ofert tj. 05.05.2021 godzina 12.00 - pozostaje bez zmian  


