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Zamawiający: 

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

ul. Bohaterów Westerplatte 36 

05-480 Karczew 

 

Znak postępowania: ZDP/P-36/2021 

DZD/             /P-36/MB/2021 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, 

Dąbrówka i Celestynów”. 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie uprzejmie informuje, że  

do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. 

 W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje 

 

 

Pytanie Nr 1: Czy zamawiający posiada przedmiar planowanych robót dla części I i II 

zamówienia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie? 

 

Pytanie Nr 2: Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dla projektu przebudowy drogi 

powiatowej nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów opracowanej 

przez firmę VIAINFRA Sp. z o.o.? 

 

Pytanie Nr 3: Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót dla projektu rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 2713W – ulicy Mazowieckiej w Dąbrówce i Otwockiej w Celestynowie – w 

związku z budową chodnika opracowanym przez firmę BPI Biuro Projektów Inżynierskich Sp. 

z o.o..? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót wyodrębnionego  

dla każdej części,  jest w posiadania przedmiaru robót w odniesieniu do pełnego zakresu 

objętego w dokumentacji: 

- rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ulicy Mazowieckiej w Dąbrówce i Otwockiej 

w Celestynowie – w związku z budową chodnika opracowanym przez firmę BPI Biuro 

Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 

- przebudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ulicy Mazowieckiej w Dąbrówce i 

Celestynowie opracowanej przez firmę VIAINFRA Sp. z o.o. 

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje przedmiary robót dla 

wszystkich robót objętych dokumentacją projektową firmy VIAINFRA Sp. z o.o. i BPI 

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o bez podziału na części.   



 

 

Jednocześnie informuję, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a Wykonawca 

zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia terenu budowy oraz określenia zakresu 

i ilości robót. 

 

 

Pytanie Nr 3: Prosimy o zamieszczenie edytowalnej wersji projektu rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 2713W – ulicy Mazowieckiej w Dąbrówce i Otwockiej w Celestynowie – w 

związku z budową chodnika opracowanym przez firmę BPI Biuro Projektów Inżynierskich Sp. 

z o.o..? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada edytowalnej wersji projektu 

rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – ulicy Mazowieckiej w Dąbrówce i Otwockiej 

w Celestynowie – w związku z budową chodnika opracowanym przez firmę BPI Biuro 

Projektów Inżynierskich Sp. z o.o..   

 

Pytanie Nr 5: Prosimy o zamieszczenie projektu rozbiórek? 

 

Odpowiedź.  Zamawiający informuję, że nie posiada oddzielnego projektu dla branży 

rozbiórkowej. Należy przeprowadzić wszystkie prace zgodnie z załączoną dokumentacją, w 

tym również niezbędne prace rozbiórkowe konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie Nr 6: Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu branży teletechnicznej do 

wykonania w ramach części 1 przedmiotowego zamówienia tj. m.in. numer studni, od której 

mają rozpocząć się prace? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace polegające na wykonaniu kanału 

teletechnicznego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 

firmę VIAINFRA Sp. z o.o. – kanał w odniesieniu do części I należy wykonać od studni 

Nr 11 do końca projektu tj. do studni nr 19.  

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega: 

- termin składania ofert z 14. 12.2021 r. godzina 12.00 na 17.12.2021 r. godzina 12.00 

- termin otwarcia ofert z 14. 12.2021 r. godzina 12.30 na 17.12.2021 r. godzina 12.30 

- termin związania ofertą z 12.01.2022 r. na 15.01.2022 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy SWZ  

- pkt. 24 ppkt. 1 ulega zmianie z  „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu 

składania ofert do dnia 12.01.2022 r.” na „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu 

terminu składania ofert do dnia 15.01.2022 r.”   

- pkt. 27 ppkt. 1 ulega zmiennie z „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do dnia 

14.12.2021 r. do godziny 12.00” na „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć 

za pośrednictwem Platformy EPZ https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do dnia 

17.12.2021 r. do godziny 12.00” 

- pkt. 28 ppkt. 2 ulega zmianie z „Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 14.12.2021 r. o 

godzinie 12.30  na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę 

EPZ plików  złożonych przez wykonawców” na „Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 

https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/


17.12.2021 r. o godzinie 12.30  na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych 

przez Platformę EPZ plików  złożonych przez wykonawców” 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.  

 

 

 

 

 
Sporządziła: Małgorzata Bożek 
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