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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SIWZ 
 

na „Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Krapkowicach” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

– jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami, odpowiadając na zapytanie 

wykonawcy wyjaśniam:  

 

1. Pytanie : Czy kostkę betonową z rozbiórki istniejących nawierzchni moŜna ponownie 

ułoŜyć czy naleŜy ją zutylizować lub teŜ oddać do dyspozycji inwestora? 

Odpowied ź i zmiana tre ści SIWZ: Kostkę z rozbiórki naleŜy oddać do dyspozycji 

Zamawiającego. W związku z powyŜszym dokonuje się zmiany treści działu III. SIWZ 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty w ten sposób, Ŝe do dotychczasowej treści pkt. 1 

dopisuje się treść: „oraz koszt związany z transportem kostki betonowej z rozbiórki na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 1 km.”  

Jednocześnie dokonuje się zmiany treści § 2 ust.2 załącznika nr 6 do SIWZ – 

Projektu umowy, w ten sposób, Ŝe do jego dotychczasowej treści dopisuje się treść: 

„oraz koszt związany z transportem kostki betonowej z rozbiórki na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, w odległości do 1 km.”  

W związku z powyŜszym w załączeniu przekazuję uwzględniający przedmiotową 

zmianę załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy.  

  

2. Pytanie : Czy przewiduje się usunięcie drzew zaznaczonych w dokumentacji, a 

których nie ma w przedmiarze? 

Odpowied ź: Nie przewiduje się usunięcia drzew. Zostaną one usunięte na koszt 

Zamawiającego.  

 

3. Pytanie : Na czym ma polegać wymiana studzienek ujęta w poz. 30 przedmiaru?  

      Odpowied ź: Wymiana studzienek ma polegać na wymianie kompletnej studni Ø 500 

wraz z osadnikiem oraz pierścieniem podtrzymującym i odciąŜającym. NaleŜy 

równieŜ przewidzieć wymianę wpustu Ŝeliwnego typ cięŜki.  

 

4. Pytanie : Czy naleŜy uwzględnić budowę nowych wpustów poniewaŜ przedmiar tego 

nie przewiduje? 



     Odpowied ź: Zgodnie z treścią pkt. 1 działu III. SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 

oferty jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej zaś załączony do 

SIWZ przedmiar robót naleŜy traktować jako dokument pomocniczy.  

  

5. Pytanie : Czy poz. 45 przedmiaru nie jest wstawiona przez pomyłkę? 

      Odpowied ź: Tak. 

 

6. Pytanie : Czy naleŜy uwzględnić ławę pod krawęŜnik 12x25 cm z poz. 53 ? Proszę o 

korektę przedmiaru.  

     Odpowied ź: Zgodnie z treścią pkt. 1 działu III. SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 

oferty jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej zaś załączony do 

SIWZ przedmiar robót naleŜy traktować jako dokument pomocniczy.  

 

7. Pytanie : Skąd ilość 6125 m2 z poz. przedmiaru od 16 do 19 skoro projekt przewiduje 

poszerzenie jezdni na długości 425 mb o szerokości max. 1 m, a uzupełnienie przy 

krawęŜniku (zgodnie z opisem do projektu: „powstałe niewielkie poszerzenie jezdni 0-

20 cm po wymianie istniejącego krawęŜnika naleŜy wykonać, uzupełnić stosując 

podbudowę betonową wspólną z ławą krawęŜnikową + warstwa wiąŜąca ścieralna jak 

na całej powierzchni jezdni”) ma być wykonane razem z ławą betonową, której 

brakuje w przedmiarze. Proszę o korektę poz. 16-19 oraz dodanie pozycji 

przewidującej podbudowę betonową na „niewielkim poszerzeniu po wymianie 

krawęŜnika”. 

      Odpowied ź: Ilość 6125 m2 bierze się z obmiaru miejsc podbudowy znajdującej się 

na przebudowanym odcinku drogi przeznaczonej do wymiany. Ze względu na 

widoczne uszkodzenie w jezdni spowodowane słabą podbudową zdecydowano na 

częściową wymianę podbudowy. Po zsumowaniu powierzchni uszkodzonych miejsc 

uzyskano pow. 6125 m2. Na przedmiotowej powierzchni naleŜy wymienić istniejącą 

podbudowę wraz z warstwą odsączającą oraz podbudowę z masy mineralno-

bitumicznej.    

 

8. Pytanie : Czy przebudowa studni przewidzianych przez projektanta ma polegać tylko i 

wyłącznie na regulacji i wymianie włazów jak w poz. 35 przedmiaru? Jeśli nie proszę 

o uzupełnienie przedmiaru. 

      Odpowied ź: Pozycja 35 z przedmiaru jest prawidłowa i zgodna z dokumentacja 

projektową.  

 



9. Pytanie : Według dokumentacji ława pod obrzeŜa ma 0,027 m3/1m, a według 

przedmiaru 0,01m3/1m. Proszę o korektę przedmiaru.  

      Odpowied ź: Zgodnie z treścią pkt. 1 działu III. SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 

oferty jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej zaś załączony do 

SIWZ przedmiar robót naleŜy traktować jako dokument pomocniczy.  

10. Pytanie : Czy w poz. 24 przedmiaru są uwzględnione wjazdy? Jeśli tak proszę o 

dodanie pozycji uwzględniającej  dodatek za 10 cm podbudowy na wjazdach.  

      Odpowied ź: Zgodnie z treścią pkt. 1 działu III. SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 

oferty jest zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej zaś załączony do 

SIWZ przedmiar robót naleŜy traktować jako dokument pomocniczy.  
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       /-/ Andrzej Kasiura 

       Burmistrz Krapkowic  


