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WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka
realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Powiat Rzeszowski w terminie przewidzianym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do w/w postępowania.
Działając w oparciu o art. 38 ust.1 pkt 2 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., 1579), poniżej zamieszczono treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
L.p.

Pytanie

Wyjaśnienie

1.

Prosimy o potwierdzenie, że dla ruchu KR3
należy wykonać krawężniki grubości 15 cm wg
przekrojów typowych w zał. 1 część rysunkowa
do PFU ?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Programu
Funkcjonalno-Użytkowego oraz rozwiązania wskazane na
przekrojach typowych stanowiących zał. Nr 1 do PFU

2.

Prosimy o określenie jaki rodzaj nawierzchni
należy wykonać na zjazdach za chodnikiem do
granic pasa drogowego (kostka, nawierzchnia
bitumiczna)?

Na zjazdach indywidualnych za chodnikiem (do granic pasa
drogowego) należy przewidzieć nawierzchnię z kostki
brukowej.

3.

Czy zamawiający przewiduje podział działek i na
jaką ilość ?

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu
podziału nieruchomości, stanowiącego niezbędny załącznik
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Przebieg projektowanego pasa
drogowego niezbędnego do rozbudowy drogi określi
Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji
projektowej i budowlanej.

4.

Prosimy o odpowiedź, czy zgłosił się podmiot,
który jest zainteresowany udostepnieniem
kanału
technologicznego
i
w
związku
z powyższym, czy konieczne jest wykonanie
kanału technologicznego na ww. zadaniu ?

W dniu 28.04.2017 r. Zamawiający zamieścił informację
o zamiarze rozbudowy drogi i możliwości zgłaszania
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
na
stronie
internetowej
Powiatu
Rzeszowskiego,
jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Komunikacji
Elektronicznej.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnych zgłoszeń od
zainteresowanych stron w tym zakresie.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wymaga, aby
projekt oraz budowa kanału technologicznego wchodziła
w zakres zadania.

5.

Prosimy o wyjaśnienie zasadności wykonania
rowu po stronie prawej w km 1+906 – 5+487
kiedy istniejący teren posiada spadek drogi
w kierunku potoku Żyłka ?

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Programu
Funkcjonalno-Użytkowego
pkt
II.1.1.1.2
Przebieg
sytuacyjno-wysokościowy t.j. „od km 1+906 droga ma
przekrój uliczny z lewostronnym chodnikiem o szerokości
2,0 m oraz poboczem za krawężnikiem po stronie prawej
z odwodnieniem za pomocą rowu krytego po stronie
chodnika”
Zał. Nr 1 do PFU Część rysunkowa, przekrój typowy nr 2
przewiduje wyłącznie renowację istniejących rowów
ziemnych.
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