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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postQpowania pn.: ,,Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2019 na sieci dr6g
wojew6dzkich administrowanych przezZarz1d D169 Wojew6dzkich w todzi z podzialem na zadania"

Dzial4qc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieh publicznych

oraz pkt. 12 SpecyfikacJi lstotnych Warunk6w Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczqcej Mw
postQpowania o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zatzad

D169 Wojew6dzkich w todzi niniejszym wyjasnia co nastepu.iqce:

Pytanie 'l :

W pkt. 4.5.'1. SIWZ Zamawiajqcy wskazuje, Ze dopuszcza mozliwoSd skladania ofert czQsciowych na

piec zadan natomiast w pkt. 18.4.1. ZamawialEcy wskazuje w kryterium oceny ofert, nastepujace: W
przypadku gdy Wykonawca bgdzie sktadal ofertq na wiQceJ niZ jedno zadanie (max. 3 zadania) dla

kazdego z zadaFr musi zaproponowac odrebne brygady robocze. Prosimy zatem o dokladne okreslenie

na ile zadad Wykonawca moze skladao ofertQ, na wszystkie czy lylko na ttzy zadania?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy dopuszcza mozlawosd skladania ofert czesciowych na S zadan, zgodnie z pkt 4.S.1. SIWZ

i pkt ll.3) ogloszenia o zam6wieniu. W pkt'18.4.1. poprawia siQ ww zdanie, kt6re otrzymuje brzmienie:

,,W pzypadku, gdy Wykonawca bedzie skladal oferte na wiQcej ni2 jedno zadanie dla ka2dego z zada6

musi zaproponowaC odrQbne brygady robocze."

Pytanie 2:

Prosimy o udzielenie informacji czy frezowanie oznakowania poziomego dotyczy oznakowania

cienkowarstwowego czy te2 grubowarstwowego?

Odpowaedz:

Frezowanie oznakowania obejmuje usuwanie oznakowania zar6wno cienkowarstwowego jak i

grubowarstwowego.

Pytanie 3:

zwtacamy siQ z prosbq o udzielenie informacji czy wykonawca posiadaiac wlasne laboratorium
drogowe moze przeprowadzic samodzielnie badanaa wykonanego oznakowanaa czy musi zlecie te
badania do niezaleznego laboratorium drogowego?



Pytanie 4:

Zgodnte z zapisami umowy S 4 ust. 2 ,,Jezeli Zamawialqcy, w terminie 30 dni od prawidlowo

przedstawionego zgloszenia (... )" oraz S 4 ust. 7 ,,Zamawiajqcy zaakceptuje takq zmianQ w terminie 30

dni od daty pzedlozenia propozycji (...)" zwracamy sie z prosba o skr6cenie tego terminu do 14 dni

celem pzyspieszenia procedury zglaszania podwykonawc6w i jednoczesnie mozliwosci szybszego

przystqpienia do realizacji zam6wienia.

Odpowiedi:

Zaprsy umowy pozostajq bez zmian.

Pytanie 5:

Zgodnie z zapisami umowy $ 9 ust. 2 pkt. 9 do obowiEzkow Wykonawcy nalezy: wdrozenie na wlasny

koszt tymczasowe.i organizacji ruchu, je.i utzymanie i konserwacja w czasie tMania rob6t - do czasu

odbioru ostatecznego zgodnie z prolektem dostarczonym pzez Zamawi1ecego, demonta2 znakow i

uzadzeh oraz usuniQcie ich z terenu budowy po zakoiczeniu rob6t. Prosimy o wy.iasnienie czy intenc.ia

zapisu zostala przez Wykonawcg dobrze zrozumiana. Mianowice Wykonawca na czas prowadzenia

rob6t bedzie zobowiqzany do wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu a po wykonaniu oznakowania

poziomego (po jego wyschniQciu) mo2e tymczasowE organizacjQ ruchu usunEc i nie musi utzymywac

tymczasowej organizacji ruchu do odbioru ostatecznego rob6t?

Odpowiedi:

Wykonawca po wykonaniu zakresu prac zwiAzanych z aplikowaniem oznakowania na danym odcinku

drogi, usuwa wdrozone oznakowanie niezwlocznie po czasie jakijest potrzebny do pe.lnego wyschniecia

i dopuszczenia do ruchu.
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Odpowiedi:

Badanie musi byc zlecone niezaleznemu od wykonawcy laboratorium drogowemu.

Powy2sze ustalenia stanowiq integralna czes6 specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia.

Niniejsze informacje zostary zamieszczone na stronie internetowej zamawiaiacego w dniu .0. ',L05.201gr.


