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     STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: RI.271.27.2021.AS  
Nazwa zadania: „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości 

Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą.  

Dofinansowanie operacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

  
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 16.12.2021 r. wyjaśniamy: 

 

I. Pytania Wykonawcy 

1. W związku z rozbieżnością dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie grubości 

blachy oraz antykorozji projektowanej konstrukcji stalowej: 

a) W opisie technicznym pkt. 7.1 – grubość blachy konstrukcji stalowej przepustu 2 mm, w ST 

08.14.01 pkt 2.2 – grubość blachy 3,5 mm; 

b) W opisie technicznym pkt 7.3 – rezygnuje się z wykonania „parasola” z geowłókniny nad 

konstrukcją, w ST 08.14.01 pkt 2.3 – wymaga się użycia geowłókniny i geomembrany. 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zapisy w opisie technicznym są zgodne z katalogami producenta i należy kierować się nimi w 

trakcie wyceny. Specyfikacja techniczna opisuje szerszy zakres robót niż wymagany w 

dokumentacji technicznej. Należy przyjąć do wyceny blachę o grubości 2 mm i brak parasola z 

geowłókniny nad przepustem.  

 
2. Czy ogrodzenie na wysokości przepustu (przedstawione na załączonej fotografii) należy 

rozebrać 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Rozbiórka płotu będzie konieczna w trakcie prac rozbiórkowych dotyczących przepustu. W 

ocenie Zamawiającego konieczne jest skalkulowanie w ofercie rozbiórki płotu.  

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie 

przedłużeniu terminu składania ofert.  
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Kierownik Zamawiającego 
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