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        Uczestnicy postępowania 

        wszyscy 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 

2164 z późn.zm.) Zamawiający modyfikuje i wyjaśnia: 

Zamawiający w przedmiarze uporządkował numerację wierszy. W załączeniu nowy przedmiar – załącznik nr 10. 

 

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia:  

 

Pytanie nr 1.     Dotyczy D-01.03.04  

Prosimy o informację jaki rodzaj studni należy przyjąć do przebudowy. Czy ma  to być studnia z prefabrykatów czy        

z bloczków betonowych? 

Odpowiedź 

Do przebudowy należy przyjąć studnie prefabrykowane z nowych materiałów. 

 

Pytanie nr 2.     Dotyczy D-01.03.02 

Prosimy o informację czy Zamawiający ma odpowiednie uzgodnienia z właścicielami sieci dotyczące sposobu 

zabezpieczenia istniejących przewodów elektroenergetycznych? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie 

internetowej Zamawiającego odpowiednich uzgodnień. 

Odpowiedź 

Zamawiający jest w trakcie dokonywania uzgodnień z Właścicielem sieci. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 

związanych z zabezpieczeniem infrastruktury elektroenergetycznej ze stosownym wyprzedzeniem powiadomi 

Właściciela sieci o planowanym terminie rozpoczęcia prac. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty pod 

nadzorem Właściciela. 

 

Pytanie nr 3.      D-01.03.04 

Prosimy o informację czy Zamawiający ma odpowiednie uzgodnienia z właścicielami sieci dotyczące sposobu 

zabezpieczenia istniejących przewodów teletechnicznych? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie 

internetowej Zamawiającego odpowiednich uzgodnień. 

Odpowiedź 

Zamawiający jest w trakcie dokonywania uzgodnień z Właścicielem istniejącej sieci teletechnicznej w związku jej 

przebudową i zabezpieczeniem. Wykonawca w swojej ofercie powinien wycenić zabezpieczenie istniejących 

przewodów teletechnicznych rurami dwudzielnymi zgodnie z pozycją 45. 

 

Pytanie nr 4.      

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów poprzecznych.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi. Całość dokumentacji została zamieszczona na stronie 

internetowej tj. plan sytuacyjny, przekroje normalne, profil podłużny, plan wycinki drzew. 

 

Pytanie nr 5.      

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SST   dotyczących podbudowy z betonu asfaltowego. 

W przedmiarze robót są podane numery specyfikacji(D-04.03.01; D-05.03.05b) dla pozycji dotyczącej podbudowy 

bitumicznej, ale pod tymi numerami znajdują się odpowiednio specyfikacje dla: 



„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” oraz „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza”.  

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zamieszcza brakującą SST D-05.03.05c „Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego o wysokim  module  

sztywności (warstwa  wiążąca  i  podbudowa) wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r.”. 

 

Pytanie nr 6.      

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu dotyczącego 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu i jednocześnie w części 3 SIWZ Szczegółowy 

przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 oraz załączniki do SIWZ dodaje załącznik nr 16 - 

zestawienie oznakowania. Wykonawca na swój koszt będzie aktualizował tymczasową organizację ruchu w ramach 

postępujących robót. 

 

Nowy załącznik nr 16 do SIWZ – zestawienie oznakowania - w załączeniu. 

Pytanie nr 7.  

Zgodnie z zapisami przedmiaru Wykonawca ma dokonać wyceny - pkt 34 „montaż kanałów kanalizacji deszczowej z 

rur PP SN dn400…..”natomiast na planie sytuacyjno - wysokościowym rys 2  w km 0+596 jest wykazana do 

wykonania średnica dn300. Proszę o jednoznaczne stwierdzenie jakiej średnicy i z jakiego materiału ma zostać 

wykonany odcinek kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź 

Wykonawca dokona wyceny montażu kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300mm. Pozycja 34 przedmiaru 

została zmieniona z „Montaż kanałów kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 dn 400mm, łączonych przy pomocy złaczki 

kielichowej z uszczelką dwuwargową , wraz z ceną zakupu, dostawą materiałów, towarzyszącymi robotami ziemnymi 

i zagęszczeniem gruntu.” na pozycję nr 36 „Montaż kanałów kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300mm, wraz z 

ceną zakupu, dostawą materiałów, towarzyszącymi robotami ziemnymi i zagęszczeniem gruntu.”. 

 

Nowy załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar - w załączeniu. 

Pytanie nr  8.  

Proszę o załączenie przekrojów poprzecznych kanalizacji deszczowej wykonania przykanalików i wpustów ulicznych 

uwzględniające średnice, spadki kanałów, rzędne posadowienia, włączenia. 

Odpowiedź 

Wykonawca nie dysponuje przekrojami poprzecznymi kanalizacji deszczowej, wykonania przykanalików i wpustów 

ulicznych. Projekt sprowadza się do remontu i przebudowy istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej. Rzędna 

posadowienia studni kanalizacji deszczowej została pokazana na planie sytuacyjnym. 

Pytanie nr 9.    Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b.  

Specyfikacje przywołują nieaktualne WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie i kontrolę mm-a zgodnie 

z WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza projektowanie i kontrolę mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014. 

Pytanie nr 10.  

Po dokonaniu wizji stwierdziliśmy, że w km 0+000-0+114 strona lewa oraz w km 0+000-0+140 strona prawa znajdują 

się korytka odwadniające. Prosimy o informację czy rozbiórkę korytek należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak to 

prosimy o modyfikację przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Rozbiórkę betonowych korytek odwadniających należy uwzględnić w wycenie. Przedmiar robót został 

zmodyfikowany o pozycję 13. „Rozbiórka istniejących betonowych korytek odwadniających szerokości 30 cm, wraz z 



podbudową i wywozem odpadów budowlanych na odkład Wykonawcy. Początek opracowania wzdłuż krawężników 

strona prawa i lewa.”. 

 

Pytanie 11.  

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy, że w km 0+770-0+895 w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej 

znajdują się nasadzenia drzew iglastych, żywopłoty oraz inne zakrzewienia. Prosimy o informację czy usunięcie tych 

nasadzeń należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o modyfikację przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Usunięcie nasadzeń należy uwzględnić w wycenie. Przedmiar robót został zmodyfikowany o pozycję 10. „Wycinka 

krzaków wraz z utylizacją lub wywozem odpadów na odkład Wykonawcy.”. 

 

 


