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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 2

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 09.07.2021 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 nr.59.d.8 przedmiaru robót Zamawiający umieścił obrzeża betonowe 30x8 zaś w przekroju
nr.2 krawężniki 15x30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 1
Krawężniki 15x30 ,zgodnie z projektem  

Pytanie nr 2
W pozycji  nr.21.d.3.1 przedmiaru robót Zamawiający zamieścił  części przelotowe przepustów z rur
PEHD o śr.60cm, w ilości 40 m,  w opisie technologicznym ujęte zostały rury PEHD śr.80 i 60 cm o
łącznej długości 54,4 mb . Prosimy o podanie prawidłowej ilości mb rury PEHD oraz jej średnicy.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Części przelotowe przepustów  z  rury PEHD śr.80 i 60 cm o łącznej długości 54,4 mb , zgodnie z pro-
jektem  

Pytanie nr 3
W przekroju nr.2 zostały zamieszone korytka wraz z umocnieniem skarp rowu płytami typu YOMB,
które nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź na pytanie nr 3
Korytka wraz z umocnieniem skarp rowu płytami typu YOMB, zgodnie z projektem   

Pytanie nr 4
W pozycji nr.34.d4.2 przedmiaru zamawiający umieścił stabilizację podłoża 2,5Mpa o gr.25 cm, w opi-
sie technicznym umieszczona jest gr.22 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości stabilizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4
Stabilizację podłoża 2,5Mpa  o  gr.22 cm. . Zgodnie z projektem   

Pytanie nr 5
W pozycji nr.39d.5.2 zamawiający projektuje warstwę wiążącą o gr.8 cm, w opisie technicznym oraz w 
przekroju nr.1 i 2  umieszczona jest gr.5 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości.

Odpowiedź na pytanie nr 5
Warstwę wiążącą    gr.5 cm. Zgodnie z projektem   

Pytanie nr 6
W przekroju nr.2 tj. „miejsca parkingowe”  zamawiający zamieścił warstwę górna o gr.8 cm, warstwę 
dolną o gr.14 cm oraz warstwę z gruntu stabilizowanego cementem gr.20 cm. W przedmiarze robót 
pozycja nr.56.d.8 warstwa górna podbudowy z kruszyw wynosi 10 cm ,pozycja 57d.8 warstwa dolna 
podbudowy z kruszyw 20 cm, a warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie została 
uwzględniona. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.



Odpowiedź na pytanie nr 6
Parking (zatoki parkingowe)    warstwę górna o gr.8 cm, warstwę dolną o gr.14 cm oraz warstwę z
gruntu stabilizowanego cementem gr.20 cm. Zgodnie z projektem   
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