
Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.4.2020
Nowy Targ 04.02.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 
1/  Przebudowę  ul.  Młynówka  w  Nowym  Targu  polegającą  na  wykonaniu  ciągu  pieszo-
rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno -  kulturowo -
przyrodniczego szlaku wokół Tatr – część I zamówienia 
2/ Przebudowę ul. Roberta Schumana w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-
rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno -  kulturowo -
przyrodniczego szlaku  wokół Tatr – część II zamówienia.

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019r  poz.  1843)  przesyła  wyjaśnienia  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu.  Wyjaśnienie udostępnia  się  na  stronie
internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
W  przedmiarach  do  w/w  zadań  w  pkt  2  brzmiącym  "Mechaniczne  wykonanie  koryta  na  całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm-uwaga analogia wykonanie
koryta na głębokość 20 cm", wskazany KNR narzuca nam głębokość koryta 20 cm. W przedmiarze
dotyczącym ul. Młynówka zaznaczono krotność 2- czyli chodzi o wykonanie koryta na głębokość 40
cm, natomiast w przedmiarze dotyczącym ul. Schumana krotność wynosi 0,5. Czy dla takich danych
należy wykonać wycenę? 
Odpowiedź:
1/ dla poz 2, przedmiaru dotyczącego ul. Młynówka wycenę należy przyjąć zgodnie z opisem -  
    analogia wykonanie koryta na głębokość 20cm.
2/ dla poz.2, przedmiaru dotyczącego ul. Schumana wycenę należy przyjąć zgodnie z opisem -
    analogia wykonanie koryta na głębokość 20cm.

Pytanie nr 2
Czy na odcinkach dróg przeznaczonych  do przebudowy były  wykonywane badania  geologiczne
gruntu? Wyniki badań potrzebne są do dokładnej wyceny stabilizacji istniejącej podbudowy. Jeśli
nie  posiadają  Państwo kart  z  badań geologicznych proszę o sprecyzowanie  jaki  rodzaj(materiał)
gruntu/podbudowy podlega stabilizacji. Jest to kluczowa informacja w celu dobrania odpowiedniej
ilości spoiwa by uzyskać wymagane Rma=2,5MPa. 
Odpowiedź:
Badania  nie  były wykonywane,  przyjęto  grunt  istniejący  w podbudowie jako nasyp budowlany,
który należy doprowadzić do wymaganego Rm 2,5Mpa. Należy przyjąć,  że max. ilość spoiwa –
cementu, nie może przekroczyć 6% w stosunku do masy suchego gruntu.
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Pytanie nr 3
W  związku  z  zachodzącym  podejrzeniem  płytkiego  umiejscowienia  gazociągu  w  obrębie  pasa
drogowego  ul.  Młynówka  zwracamy  się   z  zapytaniem  kto  będzie  ponosił  ewentualne  koszty
przełożenia i  umiejscowienia gazociągu na odpowiedniej  głębokości  z zachowaniem parametrów
gwarantujących bezpieczne użytkowanie. 

Odpowiedź:
Przyjęto w projekcie, że gaz posadowiony jest poniżej głębokości korytowania jak i prowadzenia
prac związanych z stabilizacją podłoża . Prace w pobliżu istniejącej sieci gazowej należy prowadzić
z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  Przy  stwierdzeniu  ewentualnej  kolizji  z  siecią  gazową
należy  natychmiast  poinformować  Polską  Spółkę  Gazownictwa sp.  z  o.o.  Gazownia  w Nowym
Targu oraz inwestora.

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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