
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
O G Ł O S Z E N I E  

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice 

 
 

RZ.272.1.18.2021 
 
 

 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne 

pytania, które wpłynęły w dniu 24 września br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków 

zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 2: Do poz.17 i 18 Przedmiaru, Prosimy o określenie w jakich kilometrażach 

Zamawiający przewiduje pobocze z destruktu. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Pobocza do wykonania z destruktu pochodzącego z frezowania 

remontowanej nawierzchni planowane są w projektowanym km 1+280 do 2+560 oraz 2+360 

do 2+560 

 
 
Pytanie nr 3: Prosimy o wyznaczenie miejsca wywozu frezowiny. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Miejsce tymczasowego składowania frezowiny na ul. 

Cmentarnej w Miłkowicach na placu składowym będącym własnością Gminy Miłkowice za 

cmentarzem przy średniej odległości ok 2 km. 

 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o wyznaczenie miejsca wywozu gruzu budowlanego z rozbiórek 

krawężników i zatoki postojowej. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Gruz budowlany pochodzący z rozbiórki przy remoncie drogi 

należy odwozić na składowisko odpadów wybrane przez wykonawcę celem utylizacji 

 

 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie jezdni na czas robót bitumicznych? 

 
Odpowiedź zamawiającego: Nie 

 
 
Pytanie nr 6: W załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarze w poz. 6 Ława pod 

krawężniki betonowe została wyliczona dzięki równaniu : 367+110+222 +179+23+ 1853 ))*0,065 = 

185,705 m3. Prosimy o informację czy nie nastąpił błąd w ostatniej wartości i powinna wynosić 

185? Czy ilość przewidzianych robót do wykonania w poz. 6 powinna prawidłowo wynosić: 



367+110+222 +179+23+ 185 ))*0,065 =77,285 m3? 

 
Odpowiedź zamawiającego: W pozycji 6 kosztorysu omyłkowo wpisano wartość 

(367+110+222+179+23+103+185*3*)*0,065 prawidłowa wartość to: 

(367+110+222+179+23+103+185)*0,065 = 77,285m3 

 
 
Pytanie nr 7: W przekrojach konstrukcyjnych, załączonych do dokumentacji technicznej, zostały 

zaprojektowane ścieki o szer. 0,20 m pomiędzy krawężnikiem przy chodniku a jezdnią 

remontowaną jednostronnie lub obustronnie w zależności od odcinka, natomiast w opisie 

technicznym oraz przedmiarze robót do wykonania nie zostały one ujęte. Czy wykonanie ścieku 

jest przewidziane do wykonania, jeżeli tak prosimy o informację dotyczącą technologii wykonania, 

zaprojektowanej ilości oraz umiejscowienia odpowiednio ścieku jednostronnego i obustronnego na 

planowanym do przebudowy odcinku drogi. 

 
Odpowiedź zamawiającego: Ścieki przykrawężnikowe wg przekrojów są istniejące do 

pozostawienia. Nie planowana jest budowa nowych ścieków przykrawężnikowych.   

 
 
 
Pytanie nr 8: Prosimy, aby sprecyzować na załączonych do dokumentacji technicznej przekrojach 

konstrukcyjnych, zakres kilometrowy, którego dany przekrój dotyczy. 

 
Odpowiedź zamawiającego: W załączeniu rysunki uzupełniające przekrojów z określeniem 

pikietaża odcinków, których dotyczy. 
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