
 
            Zawady, dn. 05.11.2019 r. 

 
Dotyczy postępowania: ZP.271.II.16.2019 

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn. Rozbudowa  
i przebudowa ulicy Piwnej, Krętej i Jasnej w miejscowości Zawady. 

 

Do:  

zainteresowani Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania z dnia 04 listopada 2019 r. – Wykonawca A 

1. Proszę o informację o odnośnie ilości projektowanych podziału związku z realizacją inwestycji specustawą ZRID - 

ul. Piwnej czy koszty związane z podziału ponosi Wykonawca ? 

Odpowiedź: Projektowane podziały wynikające z planowanej przebudowy ul. Piwnej w ramach inwestycji 

realizowanej w oparciu o specustawę – ZRID zostały wykonane przez Zamawiającego, obejmują wydzielenie 

gruntu pod pas drogowy z 9 działek, Wykonawca nie ponosi więc kosztów z tego tytułu, koniecznym jest 

sporządzenie jedynie mapy do celów projektowych co stoi po stronie Wykonawcy. 

2. Prosimy o przesłanie zakresu prac projektowych dla poszczególnych ulic oraz podanie długości poszczególnych 

ulic. 

Odpowiedź: ul. Piwna – przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 491, wymiana nawierzchni bitumicznej, 

przebudowa istniejącego chodnika, odwodnienie – długość ulicy objętej przebudową: ok 530 m, dodatkowo 

dojazd/dojście do rzeki 200 m,  

Ul. Kręta – na odcinku ok 190 m wymiana istniejącej nawierzchni, odwodnienie, uzupełnienie brakującego 

oświetlenia ulicznego, 

- na odcinku ok 270 m (od skrzyżowania z ul. Pogodną) budowa nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, 

odwodnienie, uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego (obecnie droga gruntowa na tym odcinku), 

Ul. Jasna - budowa nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, odwodnienie, uzupełnienie brakującego 

oświetlenia ulicznego (obecnie droga gruntowa na tym odcinku), długość ulicy objętej budową ok. 200 m. 

3. Prosimy o udostępnienie koncepcji ulicy Piwnej do rzeki. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił na stronie internetowej posiadaną koncepcję przebudowy ul. Piwnej do rzeki. 

4. Czy zakres prac projektowych również obejmuję wykonania projektów branżowych (ewentualne kolizję ) z sieciami,  

z gestorami sieci? 

Odpowiedź:  Tak, zakres prac projektowych obejmuje również wykonanie projektów branżowych. 

Uwaga! 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu będzie ubiegał się o środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych, w związku z powyższym przyjęte założenia projektowe muszą być zgodne z wytycznymi ww. 

programu. 
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