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Wszyscy uczestnicy postępowania 
  

 
 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na 
„przebudowie drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu 
mostowego”. 

 
Sprawa: Odpowiedź na pytania 
                 
 

 
W związku z zapytaniem Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający udziela 
wyjaśnień w następujący sposób: 
 

 Pytanie nr 1 
 

„Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie materiały z rozbiórki istniejącego mostu Wykonawca 
powinien zutylizować we własnym zakresie.” 
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający potwierdza, że wszelkie materiały z rozbiórki istniejącego mostu Wykonawca powinien 
zutylizować we własnym zakresie. 
 

 Pytanie nr 2 
 

„W nawiązaniu do p. 2.4. 3) opisu przedmiotu zamówienia, który mówi m.in. że sporządzenie i 
zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy prosimy o informację czy 
Zamawiający będzie wymagał budowy mostu tymczasowego na czas rozbiórki istniejącego i 
budowy nowego mostu?” 
 
Odpowiedź: 
 
W związku z tym, iż droga jest zamknięta dla wszelkiego rodzaju ruchu już od wielu lat, Zamawiający 
nie będzie wymagał budowy mostu tymczasowego. 
 

 Pytanie nr 3 
 

„W nawiązaniu do p. 2.4. 3) opisu przedmiotu zamówienia, który mówi m.in. że sporządzenie i 
zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy prosimy o informację czy 
Zamawiający będzie wymagał budowy tymczasowej kładki dla pieszych na czas rozbiórki 
istniejącego i budowy nowego mostu?” 
 
Odpowiedź: 
 
W związku z tym, iż droga jest zamknięta dla wszelkiego rodzaju ruchu już od wielu lat, Zamawiający 
nie będzie wymagał budowy tymczasowej kładki dla pieszych. 
 



 Pytanie nr 4 
 

„W nawiązaniu do p. 2.4. 3) opisu przedmiotu zamówienia, który mówi m.in. że sporządzenie i 
zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy prosimy o informację czy 
Zamawiający dopuści zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi i poprowadzenie ruchu 
objazdem? Jeśli tak to prosimy o wskazanie proponowanej trasy objazdu. Powyższe ma 
szczególne znaczenie przy oszacowaniu kosztów czasowej organizacji ruchu. Bez tych informacji 
Wykonawca nie ma możliwości prawidłowego oszacowania kosztów realizacji przedsięwzięcia.” 
 
Odpowiedź: 
 
Przedmiotowa droga jest zamknięta dla wszelkiego rodzaju ruchu już od wielu lat, w związku z czym 
Zamawiający nie widzi konieczności wskazywania trasy objazdu. Należy jednak, na czas prowadzenia 
robót, zapewnić wszystkim właścicielom dostęp do ich działek, znajdujących się po obu stronach rzeki.  
 
Ponadto Zamawiający udostępnia projekt stałej organizacji ruchu pod następującym linkiem: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1GjdD_smjYVOeT3J6eTw28tpdUmw3S9td?usp=sharing 
 
 

 Pytanie nr 5 
 

„Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.” 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną pod następującym linkiem: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1GjdD_smjYVOeT3J6eTw28tpdUmw3S9td?usp=sharing 
 
 

 Pytanie nr 6 
 

„Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej asfaltu lanego.” 
 
 
Odpowiedź: 
 
Specyfikacja techniczna dotycząca asfaltu lanego znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ pod nr 
D.05.03.12. (str. 107-126 STWiORB) 


