Czechowice – Dziedzice, dnia 20.04.2020 r.
ZP.271.14.2020
ZP.KW.00146.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa
w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)”.
W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie:

Na jakim odcinku przewidywana jest przebudowa ul. Niepodległości? W opisie przedmiotu zamówienia
wskazano konieczność przebudowy tej ulicy, a na załączniku nr 6 "Mapa orientacyjna" wskazany jest
tylko zakres przebudowy ul. Prusa.
Odpowiedź:
Przebudowa odcinka ul. Niepodległości dotyczyć będzie budowy chodnika w miejscu likwidowanego
połączenia z ul. Prusa na terenach zielonych i po rozbiórce istniejącego wlotu ul. Prusa w ul.
Niepodległości do nowo projektowanego skrzyżowania.

Pytanie:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia docelowym układem geometrycznym skrzyżowania ul.
Niepodległości z ul. Prusa ma być połączenie typu T. Sygnalizacja zaś ma objąć także wlot ul.
Ogrodowej. Czy układ drogowy należy przebudować do skrzyżowania z przesuniętymi wlotami?
Odpowiedź:
Tak, układ drogowy należy przebudować do skrzyżowania z przesuniętymi wlotami.

Pytanie:
Czy Zamawiający posiada podkład mapowy z uzbrojeniem terenu dla przedmiotowego obszaru
skrzyżowania? W serwisie elektronicznym https://geoportal.powiat.bielsko.pl/ nie ma niestety dostępu
do treści mapy zasadniczej z obszaru Czechowic.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada podkładów mapowych w wersji umożliwiającej udostepnienie. Na terenie
objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:
- sieć energetyczna,
- sieć teletechniczna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości
z ul. B. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)”

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac.: A. Draszczyk
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