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Firmy zainteresowane zapytaniem ofertowym 

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn.: „Wykonanie projektu budowy chodnika 

dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna 

- Świątkowa Mała - Grab- granica państwa od km 31+228 do km 31+789 strona prawa w m. Krempna 

– Kotań", Zamawiający odpowiada: 

Pytania Wykonawcy: 

1) Czy na działce nr 22/30 będzie można projektować elementy chodnika/odwodnienia bez jej 

podziałów?  

2) W pobliżu działki nr 40/217 znajduje się znak D-15 "Przystanek autobusowy". Jakie są założenia 

dotyczące zatoki autobusowej? Czy w projekcie należy założyć wykonanie normatywnej zatoki 

autobusowej, co wiąże się z koniecznością poszerzenia pasa drogowego i uzyskaniem decyzji ZRID , 

czy wystarczy założyć linię P-17?  

3) W załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, w pkt. IV widnieje zapis "w przypadku gdy zachodzi 

konieczność zaprojektowania zatoki autobusowej w celu jej lokalizacji należy powołać Komisję 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zadanie to potraktować jako oddzielne postępowanie". Dla 

niniejszego zadania jest taka konieczność. Czy w związku z potraktowaniem tego jako oddzielne 

postępowanie Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie?  

4) W przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego (co jest bardzo prawdopodobne ze względu 

na zatokę autobusową i szerokość istniejącego pasa drogowego) i uzyskania decyzji ZRID kto pokrywa 

koszty podziału prywatnych działek? Zamawiający czy Wykonawca?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

1) Istnieje możliwość zaprojektowania chodnika na dz. 22/30 (obręb Krempna), ale w przypadku gdy 

parametry chodnika przy drodze wojewódzkiej będą tego wymagały. Przy takim rozwiązaniu konieczne 

będzie przeprowadzenie podziału wspomnianej działki, a następnie przekazanie jej PZDW. 

2) Nie planuje się wykonania zatoki autobusowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego. 

Miejsce to należy oznaczyć znakiem P-17. 

3) Jak w pkt. 2 

4) Jak w pkt 2. 

Z up. Wójta Gminy  

/-/ mgr Katarzyna Maciejczyk  

Sekretarz Gminy 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 

Otrzymują: 

1. Oferent 

2. Strona internetowa: www.krempna.pl, www.bip.krempna.pl  
3. A/a 
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