
Wałbrzych, dnia 04.07.2019 r. 

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie  

dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

 

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej, 1 Maja w Wałbrzychu  

Etap II – zadanie 1” 

 

 

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

ZAPYTANIE od Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o podanie informacji jaki status mają drogi objęte przedmiotem zamówienia tj. ul. 1 Maja 
oraz ul. Cmentarna w Wałbrzychu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że ul. 1 Maja to droga wojewódzka nr 367, ul. Cmentarna to droga gminna 
KR2. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień z Zarządcami dróg, w których planowane są roboty 
budowlane? W przypadku posiadania ww. uzgodnień prosimy o ich dołączenie do dokumentacji 
przetargowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Wszelkie uzgodnienia z zarządcami dróg znajdują się w projekcie odtworzenia nawierzchni drogi, 
który Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w ul. Cmentarnej oraz w ul. 1 Maja? W przypadku posiadania ww. projektów 
prosimy o ich dołączenie do dokumentacji przetargowej. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zgodnie z zapisami umowy (par. 4 ust. 18) Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli to będzie konieczne – 
do opracowania projektów: zagospodarowania i organizacji terenu budowy, organizacji ruchu 
zastępczego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego (również w okresie gwarancji). 
 

 
 



Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) 
udostępnia na swojej stronie internetowej projekt budowlany, projekt odtworzenia nawierzchni 
drogi i wprowadza następujące zmiany odpowiednio do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – według poniższej tabeli. 

 
Miejsce w SIWZ ZAPIS PRZED DOKONANIEM 

ZMIANY 
ZAPIS PO DOKONANIU ZMIANY 

Rozdz. III ust. 2 Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi 

dokumentacja projektowa 
(Załącznik nr 11 do SIWZ), z 

zastrzeżeniem zdania drugiego. 
Rury i kształtki przyjęte w 

przedmiarze robót w pozycjach: 2 
16 d.2, 2 17 d.2, 5 53 d.5 i 5 57 
d.5 z materiału PEHD SDR11. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowi dokumentacja projektowa 

(Załącznik nr 11 do SIWZ). 

 


