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Odpowiedzi na pytania 

 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”. 

 

Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu 

dla ww. zadania bądź wytycznymi jakie mają być ujęte w przypadku konieczności 

opracowania projektu przez Wykonawcę robót. Nadmieniamy, iż cała procedura związana  

z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu może przedłużyć się do 6 miesięcy, ze względu 

na ingerencję w drogę wojewódzką. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wyjaśnia, że przebudowa ul. Dworcowej w Stanicy nie będzie obejmowała 

działek zajętych pod pas drogowy drogi DW921. Zamawiający nie posiada projektu 

tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania. 

Pytanie nr 2 

Czy w przypadku przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu organizacji ruchu 

Zamawiający zamierza przedłużyć termin realizacji zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

W przypadku przedłużających się procedur związanych z zatwierdzeniem tymczasowej 

organizacji ruchu istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Jednak z uwagi 

na brak konieczności jej zatwierdzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Zamawiający nie 

widzi takiej konieczności. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obejmować tylko drogi 

gminne.  

 

Pytanie nr 3 

 

Czy Zamawiający posiada aktualne zezwolenie (decyzję) na wycinkę drzew? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

 

Zamawiający nie posiada zezwolenia (decyzji) na wycinkę drzew ponieważ w zakresie części 

pierwszej nie ma konieczności wycinki drzew, a w zakresie części drugiej objętej PFU 

Zamawiający nie posiada informacji czy będzie zachodziła konieczność wycinki. 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 4 

 

Czy Wykonawca któremu zostanie powierzone zamówienie musi oprócz aktualnie posiadanej 

polisy OC zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczeniową OC w zakresie przedmiotu umowy 

n-zapis §3 pkt t? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien dostarczyć osobną umowę 

ubezpieczeniową na prowadzoną inwestycję zgodnie z zapisem §3 pkt t.  

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są nieistotne przy 

szacowaniu oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.  
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