U rząd Miejski
W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

ODPOWIEDZI NR 5

ITK.III.271.1.2019.MT

Brzesko dn. 7.02.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. , poz.1986 ) zamawiający: Gmina Brzesko
reprezentowana przez zastępcę Burmistrza Grzegorza Bracha odpowiada na pytania zadane
przez wykonawców dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa ścieżek
rowerowych w Gminie Brzesko”
Pytanie nr 1

*

Czy zamawiający posiada dokument zatwierdzający Projekt docelowej organizacji
umożliwiający ( na jego podstawie) zamontowanie znaków na drogach zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
Ad. 1
Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu, który jest w trakcie zatwierdzania.
Pytanie nr 2
Na udostępnionych rysunkach przedstawiających oznakowanie dróg wykonanych na mapach
geodezyjnych ślad (krawędzie ) istniejących dróg gminnych nie zawierają się w granicach
działek drogowych. Istniejące jezdnie dróg przebiegają po terenach działek osób trzecich np.
ul. Lipowska. Ponadto szerokość działki drogowej ( około 1 mb ) jest zbyt mała aby wykonać
na niej jezdnię oraz pobocza.. Czy Zamawiający posiada w tym zakresie zgody na wejścia w
teren od osób prywatnych.
Ad. 2
Trasę drogi geodezyjnie wyznaczy Wykonawca w granicach działki gminnej.
Pytanie nr 3
Trasa ul. Lipowskiej przebiega w znaczącej w terenach zarośniętych drzewami i
zakrzaczonych, w czyjej gestii będzie wykarczowanie drzew, korzeni oraz obcięcie konarów
drzew zwisających nad drogą?
Ad. 3
Ewentualne wycięcie drzew i zakrzaczeń w granicach działki gminnej leży po stronie
Wykonawcy.
Pytanie nr 4
Przebieg trasy ścieżki nr 1 w zasadzie pokrywa się w śladzie z istniejącą nawierzchnią
tłuczniową, natomiast ślad trasy nr 2 należy wyznaczyć geodezyjnie, w kogo zakresie będzie
wytyczenie geodezyjne ścieżki., ustalenie i ewentualne ustabilizowanie pkt. granicznych, tak
aby nie naruszyć własności osób trzecich?
Ad. 4.
Trasę drogi geodezyjnie wyznaczy Wykonawca w granicach działki gminnej.

Pytanie nr 5
Planowana realizacja robót odbywać się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami
PKP, GDDKiA, Lasy Państwowe, czy Zamawiający posiada opinie lub uzgodnienia o braku
sprzeciwu tych instytucji, dotyczące wykonania zamierzenia inwestycyjnego?
Ad 5
Zakres prac realizowanych na ul. Lipowskiej i ul. Pielgrzymów zgodnie z obowiązującym
prawem budowlanym nie wymaga pozwolenia na budowę, ponieważ jest to przebudowa
dróg istniejących. Przebudowa realizowana jest na zgłoszenie „zamiaru budowy .wykonania
robót budowlanych”. W ustawowym terminie Starosta nie wniósł sprzeciwu na przedmiotowe
zgłoszenia.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ.
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się
integralną częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas
sporządzania ofert
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