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WYKONAWCY

Znak postępowania: IOD.271.06.2019.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: . „Przebudowa ulicy Słonecznej w m.
Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m.
Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul.
Piastowską."

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz. U. z 2019r. póz. 1843) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:
„pytanie nr l
Wykonawca zawraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie pozycji TER nr2, 3, 5 i6 dot. rozbiórek
nawierzchni chodników i krawężników. Gdzie należy odwieźć materiał z rozbiórki?

pytanie nr 2
Wykonawca prosi o doprecyzowanie pozycji nr 4 "Roboty remontowe z wywozem materiału z roz-
biórki na odległość do 5km- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cmz wbudowaniem
w ubytki nawierzchni dróg gruntowych wg wskazań inwestora" - w jakich lokalizacjach będzie należa-
to uzupełnić ubytki w drogach gruntowych, do ilu km należy kalkulować transport materiałów z roz-
biórki? Czy cały materiał z rozbiórki ma być wykorzystany do uzupełnienia ubytków w drogach grun-
towych?

pytanie nr 3
Czy zamawiajcy posiada prawdo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane?

pytanie nr 4
Czy zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew kolidujących z planowaną przebudową drogi?

pytanie nr 5
Czy pod pojęciem karczowanie drzew należy rozumieć tylko usunięcie karpin czy wycinkę drzewa z
usunięciem karpiny?

pytanie nr 6
Czy Zamawiający jest w posiadaniu dok. geologicznej ?

pytanie nr 7
Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.11.2019 r."



Odpowiedź.
Ad. l

Materiał rozbiórkowy należy przewieść na teren Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o, przy
ul. Poznańskiej nr 31, w m. Pobierowo.

Ad. 2

Transport materiałów z rozbiórki należy kalkulować na odległość określoną w pozycji przedmiarowej
tj. do 5 km. Przedmiotowy materiał będzie wbudowany na drogach gruntowych zlokalizowanych na
terenie m. Pobierowo i Pustkowo.

Ad. 3

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Ad. 4

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
wycinka drzew i krzewów została wykonana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gryfice, w oparciu o art. 20 b ust. l i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018r., póz.
1474).

Ad. 5

Pod pojęciem karczowanie drzew, należy rozumieć usunięcie karpin.

Ad. 6

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej.

Ad. 7

Zamawiający zmienia termin składania ofert i ustala nowy na 31.10.2019 r. godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2019 r. godz. 09.15.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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