
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-07-17 

ZP 271.34.2014 

       

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie – 
etap I 

 
 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
Pytanie 1 Prosimy o sprecyzowanie jak wygląda konstrukcja pod krawężnikiem, ponieważ wg rysunku 
nr 5 Technologia nawierzchni jezdni warstwy pod krawężnikiem są następujące: 
- krawężnik betonowy 15x30 cm 
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5 cm 
- lawa betonowa z oporem /5x35 cm (beton CJ2/I5/ 
- piasek gr 15 cm 
natomiast wg przedmiaru В konstrukcja pod krawężnikiem wygląda następująco; 
- krawężnik betonowy 15x30 cm 
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm 
lawa betonowa z oporem ł5x35 cm /beton С12/15) 
warstwa wzmacniająca grunt stabilizowany cementem Km-2.5 MPa. grubość warstwy  
po zagęszczeniu 15 cm. 
Odpowiedź 1 Warstwy konstrukcyjne pod krawężnikiem: 
• beton asfaltowy zamknięty typu „S” – 5 cm,  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8 cm, 
• beton asfaltowy – podbudowa zasadnicza – 10 cm, 
• dwuwarstwowa podbudowa tłuczniowa (15 + 5 cm) 
• piasek o grubości 15 cm, w przypadku lokalnego występowania w podłożu gruntów 
nienośnych należy w tym miejscu zastosować warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego 
cementem; Rm=2,5 MPa; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; mieszanka stabilizacji  
z węzła betoniarskiego 
 
Pytanie 2.   Prosimy o podanie wymiarów lawy betonowej z oporem pod krawężnik betonowy. 
Odpowiedź 2 Ława betonowa z oporem pod krawężnik betonowy 15 cm x 35 cm 

 

Pytanie 3.   Prosimy o podanie wymiarów ławy betonowej z oporem pod obrzeże betonowe. 
Odpowiedź 3 Ława betonowa z oporem pod obrzeże betonowe 10 cm x 25 cm 

 

Pytanie 4.   Czy wykonawca powinien dołączyć kosztorys ofertowy do swojej oferty? 
Odpowiedź 4 Nie 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań geologicznych? Jeśli fest w posiadaniu prosimy 

o ich udostępnienie. 

Odpowiedź 5 Nie 

 

Pytanie 6. Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie robót związanych z odwodnieniem ulicy, 

montażem wpustów, ponieważ na rysunku nr Я Przekroje normalne I strefowanie a-a, są one 

zaznaczone? 

Odpowiedź 6 W zakresie przedmiotu zamówienia jest ewentualna regulacja wysokościowa 

istniejących wpustów ulicznych 

 

Pytanie 7. Czy teren na którym ma być wykonywana droga /est uzbrojony jeżeli tak. to prosimy  

o podanie głębokości prowadzenia kanalizacji deszczowej, która jest zaznaczona na rysunku nr 8 



 

 

Przekroje normalne + strefowanie a-a? 

Odpowiedź 7 Teren jest uzbrojony, rzędne dna istniejącej kanalizacji deszczowej (zgodnie  

z danymi na mapach): 120,34 ÷ 120,72 

 

Pytanie 8. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie organizacji ruchu docelowego? Jeżeli tak  

to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót oraz o zamieszczenie dokumentacji 

dotyczącej organizacji ruchu docelowego. 

Odpowiedź 8 Tak, tylko w zakresie progów spowalniających 

 

Pytanie 9. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić wykonanie północnego chodnika : 

kostki betonowej 

Odpowiedź 9 Nie 

 

Pytanie 10. II' zakres opracowania wchodzi wykonanie ul. Ziołowej, czy Wykonawca powinien  

w swojej ofercie uwzględnić wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej na ul. Ziołowej? 

Odpowiedź 10 Nie 

 

Pytanie 11. Prosimy  o  zamieszczenie planu  sytuacyjnego  z   zaznaczeniem   zakresu  

na ul Ziołowej. 

Odpowiedź 11 Ulica Ziołowa nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

 

Pytanie 12. Czy  Wykonawca ma wykonać zarurowanie rowu na działce nr  102 wraz z wykonaniem 

studni 1200 z osadnikiem oraz zdrenowaniu pozostałej części działki nr 108? 

Odpowiedź 12 Nie 

 

Pytanie 13. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy Przedmiar robót C. 

Odpowiedź 13 Przedmiar robót C dotyczy skrzyżowań ul. Tymiankowej z innymi drogami 
wewnętrznymi 
 
Pytanie 14 Prosimy o podanie na jaka odległość należy wywieźć płyty żelbetowe PD -2. 
Odpowiedź 14 Na odległość 18 km zgodnie z pkt. V.2. SIWZ. 
 
Pytanie 15 Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych. 
Odpowiedź 15 Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych 
 
Pytanie 16 Na dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca zauważył, że płyty betonowePD-2 położone są  
na [powierzchni ok. 1200 m2. Prosimy o skorygowanie poz. 30 i 31 przedmiaru robót B. 
Odpowiedź 16 Część płyt betonowych PD-2, o których mowa w pytaniu, zlokalizowanych jest 
poza zakresem objętym przetargiem i nie będzie demontowana, w związku z czym ilość płyt  
do demontażu nie ulega zmianie i przedmiary nie ulegają zmianie 
 
Pytanie  17 Na dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca zauważył, że na skrzyżowaniu z ul. Majerankową 
pozostawiono elementy studni betonowych, czy w zakresie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja wyżej 
wymienionych elementów. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy  
to wycenić. 
Odpowiedź 17 Pozostałości studni betonowych przewidziane są do wywiezienia wraz ziemią  
z wykopu (bez utylizacji) na odległość 18 km zgodnie z pkt. V.2 SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 


