
                                                                                                            Odolion, dnia 7 marca 2018 r. 
 
DUDiM.510.7.2018  
 
 
                                                          Odpowiedzi na pytania  
 
                Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych 
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie odpowiada na pytanie dotyczące przetargu 
na „"Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611 C Dąbrówka Duża -
Waganiec na odcinku 1920 mb Nr 2628 C Sędzin – Radziejów na odcinku 1630 mb Nr 2624 C 
Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb” 
: 
Pytanie 1 

1. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zadania A „Remont nawierzchni masą bitumiczną 

drogi powiatowej nr 2611 C Dąbrówka Duża -Waganiec na odcinku 1920 mb” jest informacja o 

ułożeniu warstwy ścieralnej w grubości 3 cm, natomiast w przekroju poprzecznym oraz w 

kosztorysie jest informacja o grubości warstwy ścieralnej 5 cm. Prosimy o określenie jaką 

grubość warstwy ścieralnej należy wykonać w ramach tego zadania. 

Odp. W ramach tego zadania grubość warstwy wynosi 5 cm. 

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania prosimy o zamieszczenie rysunków planów 

sytuacyjnych dla poszczególnych zadań. W obecnej chwili nie jest możliwa weryfikacja ilości 

podanych w przedmiarach. 

Odp. Zamawiający jest na etapie wykonywania skróconych dokumentacji technicznych .                     

W wycenie robót  należy brać pod uwagę przedmiar ( kosztorys ofertowy). 

3. Prosimy o podanie ważności dokumentów (SIWZ, rysunki, kosztorys itd.) w przypadku 

występowania w nich rozbieżności. 

Odp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar ( kosztorys ofertowy ) 

specyfikacje techniczne, rysunki  

4. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania oznakowania poziomego? Jeśli tak to prosimy o 

określenie ilości oraz technologii wykonania.  

Odp. Nie  

5. SIWZ określa długość odcinka będącego przedmiotem zadania C jako 600 mb, natomiast 

kosztorys mówi o długości 650 mb. Prosimy o określenie jaka jest długość wymienionego 

odcinka. 

Odp. 650 mb  

6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zadania nie będzie wykonanie lub odtworzenie 

istniejących rowów przydrożnych. 

Odp. Przedmiotem zadania nie będzie odtworzenie istniejących rowów przydrożnych  

7. Prosimy o określenie dokładnej lokalizacji zjazdów na pola i do posesji. 

Odp. Należy przyjąć ilość metrów podanych w kosztorysach ofertowych 

8. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowania urządzeń wagowych 

zgodnie z punktem 7.4 ST.  

Odp. Nie . 



Z poważaniem, 

 

  Z up. Dyrektora  

  Bożena Roszak  

 
 

 


