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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ I ZMIANA JEJ TREŚCI 

 
 

Dot.:  „Remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w Krapkowicach. ” 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, udzielam 

wyjaśnień do treści SIWZ oraz dokonuję zmiany jej treści :     

 

1. Z przedmiaru wynika, iż należy rozebrać 480mb krawężnika granitowego, ale w 
projekcie jest ok. 300mb, gdzie należy rozebrać pozostałe 180mb? 

      Odpowiedź:  Pozostała ilość krawężnika do demontażu znajduje się pod w-wą asfaltu 
       i istniejącego krawężnika betonowego na odcinku 0+500 km do 0+600 km. O istnienie  
       przedmiotowego krawężnika kamiennego dowiedzieliśmy się na etapie budowy kanalizacji  

       sanitarnej . Ze względu na regulacje niwelety istniejącego krawężniak oraz wykonanie nowej  
       ławy betonowej zachodzi konieczność demontażu starego krawężnika granitowego. 
 

2.  Gdzie należy wykonać podbudowę bitumiczną z pozycji 6.d.2 przedmiaru 1652m2 ? 

     Odpowiedź: Podbudowę należy wykonać na pasach wzdłuż przebudowanego krawężnika czyli  

      na odcinku ok. 1750 mb na szer.  0,5 m oraz w pasie skrzyżowania z ul. Prudnicką na  
      powierzchni 780 m2. Wykonanie podbudowy jest związane z regulacja istniejącej niwelety drogi 
      oraz istniejącymi różnymi w-wmi podbudów. Poprzez wykonanie jednolitej w-wy podbudowy 
      asfaltobetonowej zostanie wzmocniona konstrukcja jezdni w miejscu istniejącego  
      skrzyżowania.  
      Opisywane miejsce jest najbardziej narażone na hamowanie oraz gwałtowane ruszanie    

      pojazdów gdzie nachylenie podłużne jezdni wynosi ponad 2,5 %. 
  

 3.  W przedmiarze poz 9.d.2 wymienione jest skropienie emulsją asfaltową w ilości 5121m2,  
       przyjmując skropienie pod warstwę wiążącą oraz pod warstwę ścieralną skropić należy  
      10242,0m2. Czy należy uwzględnić skropienie pod 2 warstwy bitumiczne? 
 

     Odpowiedź: Należy jedynie przyjąć skropienie pod w-we wiążącą z asfaltobetonu. 

 

 4. W przedmiarze poz 10.d.2 przyjęto wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z siatki do robót  
        bitumicznych np. Hatelit C40/17 lub o podobnych parametrach technicznych w ilości 5121m2,  
       natomiast w opisie technicznym projektant przewiduje ułożenie siatki szerokość 1,0 m. Gdzie 
      i w jakiej ilości należy ułożyć siatkę przeciwspękaniową? 
 
      Odpowiedź: Należy przyjąć warstwę przeciwspekaniowa z siatki typu Hatelit C40/17 z włókien  

     poliestrowych na pow. 5121 m2. W dokumentacji projektowej wpisano informacje o możliwości  

     układania siatki z pasów o szerokości 1,0 m. Można stosować siatki o innych szerokościach lecz  
     muszą to być siatki z włókien poliestrowych nie ulegających deformacji na etapie układania  



 

 

 

     mieszanki asfaltobetonowej. Nie dopuszcza się stosowania siatek wykonanych z kompozytów  

     mineralnych takich jak siatki szklane , bazaltowe lub węglowe. 
 
 

 5.  W poz 20.d.4 przewidziano wymianę istniejących studzienek ściekowych w ilości 30szt, proszę  
        o podanie nowej lokalizacji tych studzienek ściekowych, z projektu oraz po wizji lokalnej  
       w terenie można zlokalizować 10 studzienek ściekowych. 
 
        Odpowiedź:  Na odcinku drogi od km 0+400 brak studzienek ściekowych, dlatego przyjęto  

       większą ilość wpustów ulicznych w celu uzupełnienia braków na opisywanym odcinku drogi.  
       Dodatkowo w miejscach istniejących wpustów ulicznych zostaną zamontowane podwójne  
      studzienki ściekowe w celu efektywniejszego odprowadzenia wody z pasa jezdni. 
 
  6. W projekcie przewidziano montaż studni fi 1000 w km 0+050. W której pozycji  

       kosztorysowej należy uwzględnić  montaż w/w studni? 
 

       Odpowiedź: W przedmiarze błędnie podano montaż studni o śr. 1000 mm w km 0+050,  
       należy dodatkowo wykonać studzienkę ściekową wraz z wpustem ulicznym. 
       Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że załącznik nr 9 do SIWZ –Przedmiar robót  
       zastępuje się w całości załącznikiem nr 9A 
 
  7. Przedmiar poz 2.d.1 przewiduje frezowanie na głębokość 7 cm, projekt zaś 10 cm.  
       Jaką warstwę należy zdjąć podczas frezowania? 

 
       Odpowiedź: Należy przyjąć 7 cm frezowania istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu. 
       Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że: w dokumentacji projektowej stanowiącej  
       załącznik nr 10 do SIWZ, załączniki nr : 10.10, 10.11, 10.12, i 10.13 zastępuje się  
       załącznikami  1.10A, 10.11A, 10.12  i 10.13A (przekroje A-A,B-B, C-C i D-D). 
 

 
  8.  Przedmiar poz 8.d.2 zakłada warstwę ścieralną gr 4cm, projekt zaś mówi o gr 5 cm.  
       Jaką grubość należy przyjąć do wyceny? 
 
       Odpowiedź: Należy przyjąć 4 cm warstwy ścieralnej do wyceny.  
       Dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że: w dokumentacji projektowej stanowiącej  
       załącznik nr 10 do SIWZ, załączniki nr : 10.10, 10.11, 10.12, i 10.13 zastępuje się  

       załącznikami  1.10A, 10.11A, 10.12  i 10.13A (przekroje A-A,B-B, C-C i D-D). 
 
 
  9. W której pozycji należy ująć regulacje istniejącego krawężnika granitowego do  
       regulacji-ok. 155mb? 
 
       Odpowiedź: Nie należy wykonać regulacji krawężnika granitowego, przedmiotowy krawężnik  

       będzie rozebrany i złożony na paletach z odwozem na ul. Pstrowskiego – ok. 0,5 km.  

       Natomiast w miejsce krawężnika granitowego zostanie wbudowany krawężnik betonowy  na  
       ławie z oporem. 
 
10. W której pozycji należy ująć regulację obrzeży chodnikowych przy regulacji  
       nawierzchni chodnika, jak również wbudowanie nowego krawężnika? 

 
       Odpowiedź: W ramach regulacji nawierzchni chodnika nie przewiduje się wykonania regulacji  
       obrzeża . Chodnik będzie regulowany na ok. 50 % powierzchni bez naruszania istniejących  
       obrzeży. 
       Należy dodatkowo przyjąć wykonanie nowego obrzeża na ławie betonowej o wym.       
       0,2 x 0,1 m na odcinku chodnika (nowy zaznaczony kolorem niebieskim) – długość obrzeża    
       535,50 mb. 

 
 11. W której pozycji należy ująć wbudowanie krawężnika ulicznego 15x30x100 – ok.  
       480mb? 

 
       Odpowiedź: Nie należy ujmować wbudowania krawężnika ulicznego o dł. 480 mb, zostanie  
       wykonany krawężnik betonowy o wym. 100x30x15 ujęty w poz. 12 książki przedmiarów. 



 

 

 

 

 12. Proszę wskazać lokalizację wykonania zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia  
       telekomunikacyjnego i kabli elektrycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT?  
 
       Odpowiedź: Ze względu na przebudowę chodnika należy przyjąć zabezpieczenie istniejących  
       kabli teletechnicznych w miejscach wjazdów do posesji w km 0+0.000 do 0+300 . (Wjazdy  
       zaznaczono kolorem pomarańczowym.) 
 

 13.  Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej drogi. 
 
        Odpowiedź: Kategoria  ruchu remontowanej drogi to KR3. 
 
 14.  Prosimy o wskazanie zakresu drogi w którym należy wbudować podbudowę z MMA  
       gr. 4 cm. 

 
        Odpowiedź: Patrz-odpowiedź nr 2. 

   
  15. Z przedmiaru poz. 8 uwzględniono nawierzchnie z mieszanek mineralno- 
        bitumicznych o powierzchni 5121,00 m2, natomiast z obmiaru przeprowadzonego 
        w naturze wynika, że jest to powierzchnia 6635,00m2.  
        Jaka jest rzeczywista powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno- 

        bitumicznych? 
      
        Odpowiedź: patrz- odpowiedź nr 6. Ponadto dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób,     
        że w dokumentacji  projektowej stanowiącej  załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik 
        nr 10.1- część   opisowa zastępuje się załącznikiem 10.1A.  
        Dokonuje się również zmiany treści SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść działu I Opis  
        przedmiotu zamówienia, skreśla się i nadaje nowe brzmienie :  

        
     „ Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Kozielskiej w Krapkowicach na     
       odcinku od drogi wojewódzkiej nr 409 do drogi krajowej nr 45 o długości 790 mb.  

 
 Zakres prac obejmuje : 
     

1.  Roboty pomiarowe drogi na odcinku  790 mb 
2.  Roboty rozbiórkowe : 
2.1. Frezowanie nawierzchni z asfaltobetonu – 6450 m2 
2.2. Rozebranie krawężników betonowych – 855 m2 
2.3. Rozebranie krawężników kamiennych  - 480 m2 
2.4. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 855 m2 
3.  Nawierzchnia drogi: 

3.1. Podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej  - 1652 m2 
3.2. Warstwa przeciwspękaniowa z siatki typu Hatalit – 5121 m2 
3.3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca i ścieralna –              

6450 m2 

3.4. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 76,725 m3 
3.5. Krawężniki betonowe – 1705 mb 

      4.   Remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowe wraz z podbudowa –   

            720 m2 
      5.   Remont chodników – uzupełnianie zabruku po wykonanej wymianie krawężnika –  
            855 m2 

      6.   Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej - 30 szt. 
      7.   Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 280+95 m2 
      8.   Oznakowanie pionowe – 12 szt. 

      9.   Punktowe elementy odblaskowe – 560 szt. 
    10.   Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z godnie z rysunkiem przekroju A-A 
           i planu   zagospodarowania terenu 1. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

Podane w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne nie mają na celu naruszenie 

art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia 
przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego lub zastosowanie 



 

 

 

materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazanych w STWiOR i dokumentacji  

projektowej, w tym w przedmiarach robót.” 
 
Ponadto informuję, że przedłuża się  termin składania ofert do dnia  15.04.2013r. do godz. 
10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04. 2013r. o godz. 10:15, dokonując tym samym 
zmiany  treści  Działu VII SIWZ .    
Miejsce  składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

         

                                                                                                       Podpisał: 

 

                                                                                                                 Burmistrz 

                                                                                                         /-/ Andrzej Kasiura 


