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        Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów – 

ogrodzenie 

  

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 wyjaśnienie niejasności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem robót - 
czy istniejące ogrodzenie podlega także do demontażu czy tylko demontaż bramy jak wynika  
z przedmiaru robót? 
Odpowiedź 1 Do demontażu przewidziana jest tylko brama, stare ogrodzenie pozostaje (bez drutu 
kolczastego, który należy przekazać do Portu Lotniczego, tak jak starą bramę). 
 
Pytanie 2 Proszę o informację jakie ma być wypełnienie bramy? - brak opisu technicznego  
i oznaczania na rysunku. "pt. brama wjazdowa". 
Odpowiedź 2 W pkt 4 opisu jest napisane, że bramę należy wykonać na wzór bramy istniejącej:  
"o szer. 6,5 m i wysokości 2,0 m + wsporniki z trzema rzędami drutu kolczastego ( tj. 2,44m ),  
z rur kwadratowych 40x40x2 ocynkowanych ogniowo i pomalowanych proszkowo na kolor  RAL 
5017." Do dokumentacji załączone są zdjęcia istniejącej bramy. 
 
Pytanie 3  Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego siatki oraz słupków?  
Czy siatka i słupki mają być ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowe tak jak brama? 
Odpowiedź 3 Ogrodzenie należy wykonać w technologii ogrodzenia istniejącego. 
 
Pytanie 4 W przedmiarze robót poz. nr 4 jest błąd ponieważ zgodnie z rys. i opisem technicznym 
występuje 6 rzędów drutu kolczastego fi 2,4 a nie jak w przedmiarze robót w ilości 1382m ( 2 rzędy) 
Prosimy Zamawiającego o zmianę metrów w przedmiarze robót na 8292 m (6 rzędów). 
Odpowiedź 4 W przedmiarze jest omyłka pisarska, właściwa ilość, zgodnie z opisem technicznym, 
powinna brzmieć następująco: 
3 rzędy – krotność 2, długości 1382m 
 
Pytanie  5 Proszę o szczegółowy zakres prac wykonania drogi patrolowej trawiastej o szer. 4,0 m - 
pozycja nr 6 w przedmiarze robót 
Odpowiedź 5 W pkt. 4 opisu jest napisane, „Wokół ogrodzenia, po jego wewnętrznej stronie, 
przewiduje się wykonanie trawiastej drogi patrolowej o szer. 4,0m, pozwalającej na systematyczne 
dokonywanie jego oglądu z pojazdu.” Ma to ma być wolna przestrzeń. 
 
Pytanie 6  W opisie technicznym punkt 5 (Uwagi końcowe) są do wykonania tablice prostokątne  
30 cm x 60 cm.  Czy Wykonawca ma także w swoim zakresie do wykonania w/w tablice? 
Odpowiedź 6 Zgodnie z zapisem pkt. 5 opisu technicznego, wykonawca zobowiązany jest 
zamontować tablice na nowym ogrodzeniu. Wskazano również, że możliwe jest przewieszenie 
istniejących tablic, jeżeli będą w dobrym stanie technicznym.  


