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                                                    Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację   

                                                    Warunków Zamówienia w postępowaniu o  

                                                     udzielenie zamówienia publicznego  

                                                     prowadzonym w trybie podstawowym  

                                                    zgodnie z art. 275, pkt. 1 ustawy Prawo  

                                                    zamówień publicznych na                            

                                                    „Budowę drogi gminnej w miejscowości Budy  

                                                    Łańcuckie”. 

 
 
W odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy z dnia 2022 – 09 – 19  Gmina Białobrzegi  udziela 

niniejszej odpowiedzi :  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla przedmiotowej drogi. 

Odp.: Zalecana kategoria ruchu  KR-3 lub KR-4. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu końcowego zadania w związku z 

przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu końcowego zadania w związku z 

przedłużającymi się terminami uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o informację, czy w zakresie zadania jest wykonanie oznakowania poziomego na 

całym odcinku drogi tj. 966 m? 

Odp.: Zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego na 

całym odcinku drogi. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wymaga stabilizacji pasa drogowego? 

Odp.: Zgodnie z dokumentacją przetargową (w tym PFU) Zamawiający wymaga wykonania 

stabilizacji  pasa drogowego. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o podanie koloru kostki brukowej jaką należy zastosować na chodnikach i zjazdach. 

Odp.: Zgodnie z dokumentacją przetargową (w tym PFU) powyższe zadanie nie obejmuje 

swoim zakresem wykonania chodników dla pieszych, natomiast zjazdy do posesji winny być 

wykonane z materiału kamiennego. Wykonawca w/w zadania winien wykonać jedynie 

przebudowę krótkich odcinków istniejącego chodnika na włączeniach planowanej do budowy 

drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1 275 R. Do tego celu Wykonawca może wykorzystać 

kostkę z rozbiórki istniejącego chodnika (kolor szary). 

 



 

Pytanie 6: 

Czy w ramach inwestycji należy wykonać kanał technologiczny? 

Odp.: Z uwagi na fakt, że planowana do budowy droga gminna ma długość poniżej 1 km, 

zgodnie z art. 39 ust 6 ba pkt 4 a i b znowelizowanej ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 

2022 r. poz. 1783) Zamawiający nie wymaga wykonania kanału technologicznego. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu warunków technicznych występujących sieci? Jeśli tak to 

prosimy o udostępnienie. 

Odp.: Zamawiający nie posiada warunków technicznych przebudowy występujących na 

terenie planowanej budowy drogi sieci. 

 

Pytanie 8: 

Czy w ramach inwestycji należy wykonać nasadzenia? Jeśli tak to prosimy om podanie 

gatunków, parametrów drzew/krzewów. 

Odp.: Zakres robót określony w dokumentacji przetargowej (w tym PFU) nie przewiduje 

wykonania nowych nasadzeń. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o informację czy przy skrzyżowaniach z drogą powiatową  nr 1 275 R należy 

zaprojektować  i wykonać przejścia dla pieszych? Jeśli tak to czy należy również zbudować 

oświetlenie dedykowane  dla przejść – znaki aktywne (po dwie lampy dla każdego z      

przejść) ? 

Odp. Opracowany dla potrzeb budowy w/w drogi Projekt Funkcjonalno-Użytkowy nie 

zakłada wykonania przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 1 275 R – 

nie jest więc wymagane ich wykonanie. 

 

Pytanie 10: 

Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić również montaż tablic informacyjno – 

pamiątkowych? Jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów tablic oraz ilości sztuk. 

Odp.  Nie. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu 

składania ofert. 
                                                                     
 

 

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Białobrzegi 

                                                                                                              (-) 

                                                                                            mgr inż. Franciszek Masłoń 

                                                                                   (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 

 

 

Otrzymują : 

1. Wykonawca, który wniósł przedmiotowe zapytanie, 



2. Strona internetowa Gminy Białobrzegi, 

3. A/a. 
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