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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-

Kramarzówka-Helusz w km 0+000 - 8+365 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
 

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości płyt ażurowych (pozycja przedmiarowa 6.2.3) oraz płyt YOMB 
(pozycja przedmiarowa 6.2.4) w m2. W związku z tym, że nie zostały załączone do dokumentacji 
przetargowej przekroje poprzeczne Wykonawca nie ma możliwości wyliczenia powierzchni w/w płyt.  
 

Odpowiedź: 
 

Dla pozycji kosztorysowej 6.2.3 należy przyjąć 2*0,4*2= 1,6m
2
/mb ubezpieczenia rowu ażurem zgodnie     

z dokumentacją projektową przekrój rowu nr .2a 
Dla pozycji kosztorysowej 6.2.3. należy przyjąć 2*2*0,6=2,6m

2
/mb ubezpieczenia rowu płytą YOMB 

zgodnie z dokumentacją projektową przekrój rowu nr 2b. 
 

 

Pytanie 2: 
 

Zwracamy się z prośba o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o profil podłużny od km 0+000 do km 
4+810. 
 

Odpowiedź: 
 

Ze względu na mały stopień skomplikowania robót (wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej oraz 
wykonanie nowej warstwy ścieralnej) zakres dokumentacji pozostaje bez zmian.  

 
 

Pytanie 3: 
 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o przekroje poprzeczne oraz tabelę robót 
zmiennych.  

 

Odpowiedź: 
 

Ze względu na specyfikę robót, roboty ziemne w głównej mierze zostały uwzględnione w pozycjach 
kosztorysowych: 6.5 rowy, 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Zakres dokumentacji 
pozostaje bez zmian. 
 
 

Pytanie 4: 
 

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót? 
 

Odpowiedź: 
 

W przypadku, gdy wykonawca uzyska zgodę od zarządzającego ruchem na drodze powiatowej. 
 
 

Pytanie 5: 
 

Zwracamy się z prośbą o podanie szczegółowego zakresu robót dla „remontu istniejącego zarurowania – 
Pruchnik” występującego w pozycjach przedmiarowych 3.2.4; 3.2.6; 3.2.7. 
 

Odpowiedź: 
 

Starą kanalizację należy wymienić na nową. Nową kanalizację należy wykonać zgodnie ze schematem 
posadowienia kolektora zawartym w dokumentacji projektowej. 
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Pytanie 6: 
 

Prosimy o podanie w jakich kilometrażach należy wykonać oczyszczenie rur i studni kanalizacji – pozycja 
przedmiarowa 3.2.15. 
 

Odpowiedź: 
 

Zgodnie z opisem z przedmiaru, w pasie drogowym. Wszystkie urządzenia, przed odbiorem danego 
odcinka winny zostać oczyszczone. 
 
 

Pytanie 7: 
 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji C 1,5/2,0≤4,0MPa oraz C 0,4/0,5≤2MPa metodą 
mieszania na miejscu? 
 

Odpowiedź: 
 

Wyłącznie gotowy wyrób z węzła betoniarskiego. 
 
 

Pytanie 8: 
 

W związku z rozbieżnościami w zapisach dotyczących wykonania w-wy stabilizacji zwracamy się z prośbą 
o wyjaśnienie czy należy wykonać stabilizację C 0,4/0,5≤2MPa zgodnie z przedmiarem robót pozycja nr 
4.4.4 oraz przekrojami normalnymi czy C 1,5/2,0≤4,0MPa zgodnie z kosztorysem pozycja nr 4.4.4. 
 

Odpowiedź: 
 

Należy wycenić wg. kosztorysu ofertowego. 
 
 

Pytanie 9: 
 

Prosimy o określenie z jakiej kostki należy wykonać nawierzchnię na chodnikach. Zgodnie z przekrojem 
normalnym kostka betonowa gr. 8cm, wg kosztorysu pozycja 5.5.1 gr. 6cm. 
 

Odpowiedź: 
 

Należy wycenić wg. kosztorysu ofertowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 
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