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RZP.271.02.2021       
         

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.02.2021 Rozbudowa ulicy Długiej w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej  
do ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03 
 
Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),przekazuje treść zapytań 
do SWZ wraz z odpowiedziami  bez ujawniania źródła zapytania. 

1. Wykonawca zwraca się z prośba o podanie rodzaju perforacji rur rozsączających PP. 

Odp. 1 Zgodnie z STWiORB  SANITARNA – ODWODNIENIE pkt. 2.1. Rury kanalizacyjne: 
Minimalna powierzchnia perforacji rur powinna wynosić 90 000 mm2 na 6 mb rur DN300 
oraz 110 000 mm2 na 6 mb rur DN500. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie stabilizacji podłoża lub podbudowy pomocniczej 
stabilizowanej cementem, wykonawca będzie mógł wykonać na miejscu przy zastosowaniu 
mieszarek mobilnych na gruncie rodzimym, po przedstawieniu recept spełniających 
parametry wymaganej warstwy. 

Odp. 2 Należy przyjąć w kalkulacji cenowej wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 
miejsce wbudowania. 

 
3. Prosimy o informację dotyczącą przetargu na ul. Długą: 

 czy, należy odtworzyć rozebrane ogrodzenia i w jakiej technologii, 
 czy w ramach zamówienia należy wykonać wycinkę drzew, jeśli tak prosimy  

o załączenie przedmiaru, 
 czy w ramach zamówienia należy przestawić kolidującą z robotami kapliczkę. 

Odp. 3 Należy wycenić zgodnie z poz. 83 Przedmiaru branża drogowa. Należy również 
uwzględnić ustawienie istn. bram zjazdowych.  
Prace związane z wycinką drzew znajdują się w przedmiarze poz. 35-50 Przedmiaru branża 
drogowa.  
Tak, jest to wskazane w projekcie budowlanym PZT Branża drogowa oraz w przedmiarze 
poz. 18 Przedmiaru branża drogowa. 

 
4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Długiej krzyżuje się z gazociągiem wysokiego ciśnienia (Gaz 

System) oraz rurociągiem naftowym (PERN). Uzgodnienia obu operatorów straciły ważność. 
Kto będzie odpowiedzialny za ponowne uzyskanie uzgodnień podczas realizacji robót? 
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Odp. 4 Uzyskanie umów z gestorami oraz przedłużenie ważności warunków technicznych 
leży po stronie Wykonawcy. 
 

5. Przez kogo (Wykonawcy czy Zamawiającego) będą ponoszone koszty nadzorów Gaz System 
oraz PERN? 
 
Odp. 5 Koszty nadzorów gestorów sieci leżą po stronie Wykonawcy. 
 

6. Realizacja robót drogowych będzie wykonywania w bezpośredniej bliskości gazociągu 
wysokiego ciśnienia (Gaz System) oraz rurociągu naftowego (PERN). Czy Zamawiający nie 
przewiduje uwzględnienia ponadstandardowych nadzorów z uwagi na wysoce niebezpieczne 
roboty (np konieczność wykonywania robót ręcznie) ? 
 
Odp. 6 Wykonawca ma w obowiązku zapewnić nadzór gestorów sieci niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia i ponieść wszelki koszty z tym związane. 
 

7. Wykonawca zwraca się z prośba o informację czy próg zwalniający U-16 a, powinien być 
wykonany jako Modułowy System prefabrykowany czy powinien być wykonany z kostki 
brukowej lub mas bitumicznych, tak jak jest to robione zazwyczaj? 
 
Odp. 7 Należy wycenić jako element prefabrykowany, modułowy. 
 

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie pozycji 84 z przedmiaru "Ogrodzenie 
prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki na słupkach drewnianych"? 
 
Odp. 8 Należy wycenić ogrodzenie jako tymczasowe w celu zabezpieczenia mienia 
mieszkańców posesji, których zgodnie z dokumentacją techniczną ogrodzenie podlega 
rozbiórce. 
 

9. Prosimy o informację czy projekt SOR jest aktualny i zatwierdzony? Jeśli nie to po czyjej 
stronie leży aktualizacja? 
 
Odp. 9 Zamawiający wystąpił o aktualizację projektu SOR. 
 

10. Prosimy o informację w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome? 
 

Odp. 8 Oznakowanie poziome należy wykonać z farby chemoutwardzalnej grubości  
0,5 – 0,8mm zgodnie z SST D-07.01.01. Oznakowanie poziome. 

 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako  integralną część SWZ. 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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