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Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Dotyczy: Vflykonanie raportu oddzialywania na Srodowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiei Nr 486 na odcinku Ruda - Dzialoszyn" w ramach
zadania pn.,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr486 na odcinku Wielui - Dzialoszyn"

DzialajAc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych
(Dz. U. 22013t., poz.907 ze zm.) otaz pkl 17 lnstrukcji dla Wykonawc'w zamieszczonej w Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, Zatzqd Dr6g Wojew6dzkich w todzi niniejszym
wyjaSnia:

Pytanie 1:
Zwracamy sie z prosbq o wyjasnienie tresci SIWZ jak nastqpuje:
Zamawiajqcy wymaga aby raport wraz z inwentaryzac.iq WzyrcdniczA zostal wykonany w terminie do
1.07.2015 r. Nalezy zwr6ci6 uwage, 2e wykonanie kompletnej inwentaryzacji pzyrodniczej w tym
okresie jest niemozliwe. PotwierdzajE to zapisy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowrska, zgodnie z ktorym wyniki inwentaryzacji powinny dotyczyd okresu reprezentatywnego dla
roslin, zwiezEt i grzyb6w. lnwentaryzacja powinna by6 wykonana w terminie do konca pa2dzie.nika,
m.in. ze wzgledu na grzyby i entomofaunQ (tu 2015 r.). Wymagania Zamawiajqcego co do terminu
realizacji zam6wienia stojQ w sprzecznosci z wymaganiami RDOS co do zakresu raportu o
oddzialywania na Srodowisko dla przedmiotowej inwestycji. W zwiazku z tvm oroponuiemv zmiane
terminu realizacii zam6wienia do dnia 30.1 1 .20 15r.

Odpowiedi:
Koniecznosc wykonania inwentaryzac.ii przyrodniczej w petnym okresie wegetacyjnym jest jak
najbardziej wlasciwa dla inwestycji przebiegajEcych w nowym Sladzie (np. obwodnice, drogi
ekspresowe). W tym przypadku dotyczy to rozbudowy drogi wojew6dzkiej w istniejacym Sladzie.
W ramach tego zadania nie przewiduje sie znaczqcego zajmowania teren6w poza istnieiacym pasem
drogowym. Kluczowe gatunki chronione, kt6re moga wystQpowae w rejonie drogi wojew6dzkiej objQtej
zakresem rozbudowy (porosty, owady, chronione gatunki roslin) sq mozliwe do zinwentaryzowania
w okresie wiosna/lato. W zwiqzku z powy2szym ZamawialEcy nie przewiduje pzedlu2enia terminu
pro\Madzenia prac terenowych.

Pytanie 2:
Uprzejmie prosze o wyjasnienie czy w ramach spelnienia warunku dotyczecego wiedzy idoswiadczenia
dotyczEcego wykonania w okresie ostatnich 3 lat pzed uptywem terminu skladania ofert co najmniej 2-
6ch raport6w oddzialywania na Srodowisko dla budowy, pzebudowy lub rozbudowy dr6g klasy minlmum
G o lqcznej dlugosci dr6g minimum 10 km, Wykonawca moze wskazac wsr6d nich raport spozqdzony
na potrzeby ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko.

Odpowied2:
Zamawiajacy wyjaSnia, i2 Wykonawca moze wykazae siQ wykonaniem raportu sporzqdzonego na
ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko.

Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie rnternetowej w dniu 10.03.2015 r
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