
Starostwo Powiatowe
w WADOWICACH

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2

tel. 33 87-34-200. fax 33 1:12-32-433

Wadowice, 21.09.2022 r.
NIZ.2 72.TP. 73.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w

miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny"

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00343302/01 z dnia 2022-09-12

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, działając na
podstawie a11.284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

1. W dokumentacji projektowej w części - kanalizacja deszczowa -przewidziane do zabudowy są
rury dwuścienne HDPE. Czy zostaną dopuszczone do zabudowy rury dwuścienne PP o takich
samych parametrach wytrzymałościowych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwuściennych PP o takich samych parametrach
wytrzymałościowych (minimalna sztywność obwodowa SN8), zgodnych z opisanymi w z STWiORB
0- 03.02.03 "KANALIZACJA DESZCZOWA"

2. W materiałach do przetargu zostały umieszczone 2 projekty, które w zakresie kanalizacji
deszczowej istotnie się od siebie różnią. Pytanie jest takie - która wersja projektu jest
obowiązująca dla wykonawcy przy sporządzaniu oferty?

Odpowiedź: Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje dla zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie
obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr l782K w m. Stanisław Górny i Wysoka w km 4+090,00 do
km 6+783,00, natomiast drugie zgłoszenie przebudowę drogi powiatowej nr l782K w m. m. Stanisław
Górny i Wysoka poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km od 5+913 do km 6+720. Przy
sporządzaniu oferty należy dokonać wyceny kanalizacji deszczowej dla obydwu zgłoszeń, zgodnie z
przedmiarem robót poz. od 22 do poz. 3 l.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
29.09.2022r., do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym
samym dniu o godz. 11:00.


