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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadane pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 111569L od
km 1+530 do km 2+443 w miejscowości Tarnawatka”
Znak sprawy: IR.271.6.2021.MT

W dniu 08.07.2021 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz
z odpowiedziami.

Pytanie nr 1
W pozycji 34 przedmiaru założono stabilizację podłoża cementem o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 25cm, w opisie oraz na przekroju wskazana warstwa ma 22cm. Jaką grubość należy 
przyjąć? 

Odpowiedź na pytanie nr 1
Stabilizacja podłoża cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu należy przyjąć  22cm,  zgodnie  z
projektem                        

Pytanie nr 2
Zgodnie z pozycją 39 przedmiaru warstwę wiążącą należy wykonać o grubości 8cm, natomiast opis i
przekrój wskazuje 5cm. Który wymiar jest prawidłowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 2
Warstwę wiążącą należy wykonać o grubości   5cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 3
Zgodnie  z  pozycją  56  przedmiaru  górną  warstwę  podbudowy  należy  wykonać  o  grubości  10cm,
natomiast opis i przekrój wskazuje 8cm. Który wymiar jest prawidłowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 3
Górną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości  8cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 4
Zgodnie  z  pozycją  57  przedmiaru  dolną  warstwę  podbudowy  należy  wykonać  o  grubości  20cm,
natomiast  opis  i  przekrój  wskazuje  14cm.  Który  wymiar  jest  prawidłowy?  

Odpowiedź na pytanie nr 4
Dolną warstwę podbudowy należy wykonać o grubości  14cm, zgodnie z projektem

Pytanie nr 5
Prosimy o informację jakie bariery ochronne należy zastosować. Bariery wskazane w przedmiarze nie
są dostępne. 

Odpowiedź na pytanie nr 5
Bariery  ochronne U-14a.

Pytanie nr 6
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  zakres  przedmiotu  zamówienia  wchodzą  tylko  rozbiórki  ujęte  w
przedmiarze. 

Odpowiedź na pytanie nr 6



Uzupełniono przedmiar i kosztorys ofertowy o dział 11 „Rozbiórka elementów dróg”, które są ujęte w
projekcie. W załączeniu uzupełniony przedmiar i uzupełniony kosztorys ofertowy.

11 Rozbiórka elementów dróg
62

.d.11
KNNR 6 
0804-02

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wg przedmiaru w terenie:
Parking drogi powiatowej = 25,0*5,0=125m2
Chodnik droga powiatowa = 18,0*2,0=36,0,m2
Razem = 125+36=161,0m2

m2

161 m2 161,000
RAZEM 161,000

63
d.11

KNNR 6 
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Wg. pomiaru w terenie:
Parking droga powiatowa = 29,0+32,0=61,0m
Chodnik droga powiatowa = 20,0m
RAZEM = 61+20=81,0m

m

81 m 81,000
RAZEM 81,000

64
d.11

KNNR 6 
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej 
Wg pomiaru w terenie:
Chodnik droga powiatowa = 16,0m

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

65
d.11

KNR 2-31 
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grub. 15cm z
wypełnieniem spoin piaskiem
Wg. pomiaru w terenie
Droga powiatowa = 3*1+1*3=6,0m2

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

66
d.11

KNR 2-01 
0129-10

Rozebranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 
1m2 szt. ponad 3m2
Droga do cmentarza = 80 szt.*3*1,5=360,0m2

m2

360 m2 360,000
RAZEM 360,000

67
d.11

KNR 2-31 
1507-06

Transport materiałów sztukowych o masie 1000-2000kg z zał. I wyład. 
Mechanicznym samochodem 5-10 t\
Droga od cmentarza  = 80szt.*3,0*1,5=360,0*0,15*2,5 = 135t

t

135 t 135,000
RAZEM 135,000

68
d.11

KNR 2-31 
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60cm
Wg. zestawienia przepustów=13,0m

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

69
d.11

KNNR 6 
0808-03

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
Km 2+034,40 – 2+078,30 str. L = 42,6m
Km 2+078,30 – 2+104,40 str. L = 27,5+7,1=34,6m
Km 2+029,40 – 2+071,70 str. P = 5,6+46,2+46,4+3,9=102,1m
RAZEM=42,6+34,6+102,1 = 179,3m

m

179,3 m 179,300
RAZEM 179,300

Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi umocnienie rowu ściekiem
i płytami ażurowymi typu YOMB – zgodnie z opisem 1 104,65 m.

Odpowiedź na pytanie nr 7
Umocnienie rowu ściekiem i płytami ażurowymi typu YOMB + ściek korytkowy,zgodnie z projektem

Wójt Gminy Tarnawatka
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