POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 5 sierpnia 2021 r.
BZP.272.1.8.2021

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach”
Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
Pytanie 1: W zał. 8 w pkt 1.2 opisano, że most posiada balustrady, nie wymieniono natomiast
barier oraz stwierdzono, że most nie posiada żadnego dodatkowego wyposażenia. Natomiast
w pkt 1.3.1 w zakresie przebudowy przewidziano remont barier. Czy most posiada bariery?
Czy należy przewidzieć wymianę balustrad na barieroporęcze lub inne rozwiązania?
Odpowiedź: Most nie posiada barier. Należy przewidzieć remont istniejących balustrad.
Zamawiający, w opisanym przypadku, w pkt 1.3.1 Załącznika Nr 8 do SWZ, pod pojęciem
„barier” rozumiał „balustrady”. Doprecyzowując ten element – opracowanie projektowe ma
uwzględnić remont balustrad.
Do niniejszych wyjaśnień Zamawiający załącza dokumentację zdjęciową istniejącego obiektu
mostowego – w celu umożliwienia zweryfikowania stanu istniejącego mostu z opisem zawartym
w Załączniku Nr 8 do SWZ.
Pytanie 2: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót według przedmiotowego opracowania
projektowego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie robót według przedmiotowego opracowania
projektowego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia
na budowę. Informacja w tym zakresie została zawarta w ust. 5 Działu VI SWZ.
Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ – w celu
dostosowania zapisów powyższego dokumentu do udzielonych wyjaśnień. Do w/w dokumentu
Zamawiający wprowadzi (w formie załącznika) dokumentację zdjęciową istniejącego obiektu
mostowego.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 8 do SWZ (wraz z dokumentacją zdjęciową) zostanie
udostępniony do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zastępując
dotychczasową – nieobowiązującą po dokonanej zmianie – wersję w/w dokumentu.
Załącznik – dokumentacja zdjęciowa istniejącego obiektu mostowego (14 zdjęć).
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