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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa drogi ul. Przylep
– Szewska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych
w Sołectwie Przylep”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 20 lutego br. wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 1: Ad. Przedmiar robót. W opisie technicznym w punkcie 5.2.3 jest wymienione ogrodzenie
panelowe do rozbiórki o długości 29m Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Ze względu na ryczałtowy
charakter zamówienia, prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy ująć w wycenie, jeśli tak- to prosimy
o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź: Robót związanych z rozbiórką ogrodzenia panelowego nie należy ujmować w wycenie.
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie iż obmiar w pozycji nr 3.3 jest prawidłowy, gdyż z przekrojów
poprzecznych wynika, iż geowłóknina 400g/m2 znajduje się w konstrukcji dwukrotnie – na podłożu
2
oraz na warstwie z kruszywa łamanego. Natomiast obmiar kruszywa łamanego jest 4024 m ,
2
a geowłókniny jest 4 140m .
2
Odpowiedź: Całkowita ilość geowłókniny 400 g/m wynosić 8280m².
Pytanie 3: Ad przedmiar poz. nr 6.1 Prosimy o podanie ilości krawężników łukowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje podawania ilości krawężników łukowych.
Pytanie 4: Ad przedmiar poz. nr 3.6 Prosimy o potwierdzenie iż w tej pozycji należy zastosować
kruszywo bazaltowe – mieszankę o uziarnieniu 0/31,5, gdyż tłuczeń ma zwykle inne uziarnienie
31,5/63mm.
Odpowiedź: Należy zastosować kruszywo bazaltowe 0/31,5mm.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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