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IŚZ.271.8.6.2021 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Modernizację/przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102122E  
w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice”. Numer postępowania: 
IŚZ.271.8.2021 

 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji 
Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym bez negocjacji na Modernizację/przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102122E 
w miejscowości Szubsk Towarzystwo, gm. Krośniewice, w związku z zapytaniem Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 
Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji. 
 
 
PYTANIE 2: 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. 
 
 
PYTANIE 3: 
Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu 
inwestycji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji -
jest właścicielem działek Nr 13 i 23/1 obręb geodezyjny Szubsk Towarzystwo. 
 
 
PYTANIE 4: 
Prosimy o zamieszczenie załączników 1-3 w wersji edytowalnej 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia załączniki Nr 1 – 6 do SWZ w wersji edytowalnej. 
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PYTANIE 5: 
Jaka jest właściwa grubość warstwy odsączającej na zjazdach bitumicznych? Wg przedmiaru i opisu jest to 
12 cm, natomiast na przekroju poprzecznym jest 15 cm. 
 
Odpowiedź: 
Na zjazdach bitumicznych grubość warstwy odsączającej wynosi 12 cm zgodnie z przedmiarem robót  
i opisem. 
 
 
PYTANIE 6: 
Jaka jest właściwa grubość warstwy kruszywa łamanego na zjazdach bitumicznych oraz na zjazdach  
z kruszywa? Wg przedmiaru jest to 23 cm, natomiast na przekroju poprzecznym i opisie jest 20 cm. 
 
Odpowiedź: 
Na zjazdach bitumicznych i kruszywowych grubość warstwy kruszywa łamanego wynosi 23 cm zgodnie  
z przedmiarem robót. 
 
 
PYTANIE 7: 
Prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego rysunków technicznych ścianek czołowych  
do przepustów o śr. 40 cm i 50 cm. 
 
Odpowiedź: 
Ścianki czołowe wykonać jako prefabrykowane ze stopką. W załączeniu rysunek i tabela doboru wielkości 
pod daną średnicę rury. 

 
 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 

 
Z poważaniem 
 
 
 
       Burmistrz 

 
               Katarzyna Erdman 
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