
Odpowiedzi na zapytania do przetargu

               W odpowiedzi  na  zapytania dotyczące przetargu na „Remont nawierzchni dróg
powiatowych i utwardzenie ciągów pieszych  „ Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

1. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania prosimy o potwierdzenie moŜliwości wprowadzania zmian w
przedmiarze robót w ilościach i w opisie robót oraz moŜliwość dopisywania lub usuwania pozycji.

Odp. Zamawiający umieścił nowy kosztorys ofertowy zgodny z siwz

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej planu orientacyjnego z zaznaczeniem dokładnej
lokalizacji wszystkich odcinków remontowanych dróg powiatowych.

Odp. Umieszczono

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego planów sytuacyjnych dla wszystkich
remontowanych odcinków dróg powiatowych.

Odp. Umieszczono

4. Prosimy o zmieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego czytelnych i kompletnych przekroi
konstrukcyjnych remontowanych odcinków dróg powiatowych. Przekazane przez Zamawiającego rysunki
są poucinane i nieczytelne, zamazane).

Odp. Umieszczono

5. Prosimy o zmieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków konstrukcyjnych dotyczących
wykonania przepustów oraz ścianek czołowych.

Odp. Umieszczono

6. Dot. SST D.00.00.00 Wymagania ogólne. W punkcie 1.5 Zaplecze Zamawiającego widnieje zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze
Zamawiającego”.”  Prosimy o informację czy w ramach kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia Zaplecza dla Zamawiającego? JeŜeli tak to prosimy o zamieszczenie SST D-M-00.00.01 z
podaniem wymogów dla Zaplecza Zamawiającego.

   Odp. W ramach tego kontraktu zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia Zaplecza na terenie
placu budowy. Zamawiający moŜe uŜyczyć swojego pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie
Zamawiającego w razie spotkań  dotyczących  realizacji powyŜszego zadania.

7. Dot. SST D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. W punkcie 1.3. Zakres robót
objętych SST widnieje zapis: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z : B. Droga nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo

- rozebranie krawęŜników betonowych  na podsypce cementowo – piaskowej –30 mb

- rozebranie ław pod krawęŜnik z betonu – 1,8 m³

- wywiezienie gruzu  z terenu rozbiórki przy mechanicznym  załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odl. 1 k m – 3,150 m³.”



W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym B. Remont  nawierzchni masą bitumiczną i
utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo   10+960 do
km 11+160 w m. Koneck  nie ma pozycji dotyczących wykonania ww. rozbiórek. W związku z zaistniałymi
rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
uwzględniono powyŜsze pozycje .

8. Prosimy o wskazanie konkretnych Kategorii Ruchu dla remontowanych odcinków dróg powiatowych.

Odp. Dla wszystkich remontowanych odcinków KR-2

9. Prosimy o konkretne wskazanie rodzaju mieszanki mineralno – asfaltowej (uziarnienie, rodzaj asfaltu) do

        wykonania warstwy wyrównawczej na remontowanych drogach powiatowych.

        Odp.Warstwa wyrównawcza AC11W wg. WT 2 2010

10. Dot. SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W punkcie 1.3.
Zakres robót objętych SST widnieje zapis: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:

Poz. B Droga Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 15,0 cm -  344,0 m²

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 8,0 cm -  344,0 m²

Poz. C  Droga Nr 2610 C Turzno – Seroczki

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 15,0 cm -  75,0 m²

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 8,0 cm -  75,0 m²

Poz. D Droga  Nr 2530 C Zduny – Opoki

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 15,0 cm - 436,0 m²

-  warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  o gr. 8,0 cm - 436,0 m².”

W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym poz. B, C, D nie ma pozycji dotyczących
wykonania ww. robót. W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i ewentualne
dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
uwzględniono powyŜsze pozycje

11. Dot. SST 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN. W punkcie 1.3.
Zakres robót objętych SST widnieje zapis: „Zakres robót obejmuje :

D. droga Nr 2530 C Zduny – Opoki

– nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 436,0 m².”

W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym poz. D nie ma pozycji dotyczących
wykonania ww. robót. W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i ewentualne
dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.



Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
uwzględniono powyŜszą pozycję.

12. Dot. SST 03.01.01  Przepusty pod koroną drogi. W punkcie 1.3. Zakres robót objętych SST widnieje zapis:
„Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. Są to następujące
roboty :

B. Droga powiatowa Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo

- przepusty rurowe  pod zjazdami z rur PCV średnicy 40 cm  - 23 m

- ścianki czołowe betonowe prefabrykowane  dla rur o średnicy 40 cm– 4 szt.”

W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie ofertowym poz. B nie ma pozycji dotyczących
wykonania ww. robót. W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i ewentualne
dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
uwzględniono powyŜsze pozycje.

13. Dot. rozbieŜności pomiędzy zapisami SIWZ w punkcie 1) Szczegółowy zakres robót, a przekazanym
kosztorysem ofertowym B. Remont nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego w ciągu
drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo od km 10+960 do km 11+160 w miejscowości
Koneck.

SIWZ

KOSZTOR
YS

OFERTO
WY

roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,166 km 0,166 km 0,2 km

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową 90,8 MG 100 MG

Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem

908 m² 1000 m²

chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 205 m² 181,5 m²

chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 344 m² 373,5 m²

koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm 549 m² 555 m²

warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm  549 m² 555 m²

ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wtopionego na podsypce cementowo –
piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 15/20

 137 mb

ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wystającego na podsypce cementowo –
piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 15/20

78,3 mb
246,61 mb

ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej
spoiny wypełnione zaprawą cementową

204,5 mb 190 mb

Prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieŜności w ilościach robót do wykonania oraz prosimy o podanie
poprawnych ilości i dokonanie korekty błędnych zapisów.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

14. Dot. B. Remont nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr
2608 C Konradowo – Siniarzewo od km 10+960 do km 11+160 w miejscowości Koneck. SIWZ w punkcie
1) Szczegółowy zakres robót podaje do wykonania:



przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm 23 mb

ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm 4 szt

warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 344 m²

warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm344 m²
Przekazany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy w poz. B nie zawiera ww. robót do wykonania. W
związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres zadania,
jeŜeli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

15. Dot. B. Remont nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr
2608 C Konradowo – Siniarzewo od km 10+960 do km 11+160 w miejscowości Koneck. Przekazany przez
Zamawiającego Kosztorys ofertowy zawiera pozycje, które nie mają swojego odzwierciedlenia w SIWZ w
punkcie 1) Szczegółowy zakres robót. Są to pozycje:

Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp na długości 50 mb 5mb

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 40 m³
W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres
zadania, jeŜeli tak to prosimy o dodanie korekty zapisów SIWZ.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

16. Dot. C. Remont  nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi powiatowej Nr
2610 C Turzno – Seroczki od km 13+401 do km 13+551 w m. Seroczki. SIWZ w punkcie 1) Szczegółowy
zakres robót podaje do wykonania:

warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 75 m²

warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm75 m²
Przekazany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy w poz. C nie zawiera ww. robót do wykonania. W
związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres zadania,
jeŜeli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

17. Dot. C. Remont  nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi powiatowej Nr
2610 C Turzno – Seroczki od km 13+401 do km 13+551 w m. Seroczki. Przekazany przez Zamawiającego
Kosztorys ofertowy zawiera pozycje, które nie mają swojego odzwierciedlenia w SIWZ w punkcie 1)
Szczegółowy zakres robót. Są to pozycje:

UdroŜnienie przepustu średnicy 40 cm 6 mb

Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem  dna i skarp na długości 15 m 15 mb
Odprowadzenie nadmiaru wody poprzez ułoŜenie pod chodnikiem rur o śr. 1,6 cm
i odprowadzenie ich do rowu

BRAK ILOŚCI
I JEDNOSTKI

W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres
zadania, jeŜeli tak to prosimy o dodanie korekty zapisów SIWZ.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

18. Dot. C. Remont  nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi powiatowej Nr
2610 C Turzno – Seroczki od km 13+401 do km 13+551 w m. Seroczki. Prosimy o uzupełnienie jednostki i



obmiaru w poz. 29 kosztorysu ofertowego (Odprowadzenie nadmiaru wody poprzez ułoŜenie pod
chodnikiem rur o śr. 1,6 cm i odprowadzenie ich do rowu).
Odp. Umieszczono w aktualnym kosztorysie

19. Dot. rozbieŜności pomiędzy zapisami SIWZ w punkcie 1) Szczegółowy zakres robót, a przekazanym
kosztorysem ofertowym D. Remont nawierzchni masą bitumiczną wraz z utwardzeniem nawierzchni pod
zatokę autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 2530 C Zduny – Opoki od km 1+576 do km 2+276.

SIWZ

KOSZTOR
YS

OFERTO
WY

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową 404 mg 370 Mg

Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem

3604,0 m² 3700 m²

koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm 476 m² 255 m²
warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm 476 m² 255 m²

ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wtopionego na podsypce cementowo –
piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 15/20

20 mb 130 mb

Prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieŜności w ilościach robót do wykonania oraz prosimy o podanie
poprawnych ilości i dokonanie korekty błędnych zapisów.

 Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

20. Dot. D. Remont nawierzchni masą bitumiczną wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową w
ciągu drogi powiatowej nr 2530 C Zduny – Opoki od km 1+576 do km 2+276. SIWZ w punkcie 1)
Szczegółowy zakres robót podaje do wykonania:
nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr, 4 cm po
zagęszczeniu warstwa ścieralna

 436,0 m²

chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 30 m²

warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 436 m²

warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 436 m²
ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny
wypełnione zaprawą cementową

23 mb

Przekazany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy w poz. D nie zawiera ww. robót do wykonania. W
związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres zadania,
jeŜeli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczony nowy Kosztorys Ofertowy  w którym
pozycje z siwz zgodne są z kosztorysem ofertowym

21. Dot. D. Remont nawierzchni masą bitumiczną wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową w
ciągu drogi powiatowej nr 2530 C Zduny – Opoki od km 1+576 do km 2+276. Przekazany przez
Zamawiającego Kosztorys ofertowy zawiera pozycję, która nie ma swojego odzwierciedlenia w SIWZ w
punkcie 1) Szczegółowy zakres robót. Jest to pozycja:
Zatoka autobusowa z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej
gr. 5 cm

255 m²

W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres
zadania, jeŜeli tak to prosimy o dodanie korekty zapisów SIWZ.

Odp. Umieszczony nowy kosztorys ofertowy – zatoka autobusowa będzie wykonana z masy
bitumicznej.



22. Dot. ustawienia krawęŜników betonowych. Na jednym z rysunków przekroje konstrukcyjne widnieje
krawęŜnik uliczny o wymiarach 15x25 cm. W przekazanym przez Zamawiającego kosztorysie występują
pozycje dotyczące ustawienia krawęŜnika betonowego o wymiarach 15x30 cm. W związku z zaistniałymi
rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i podanie poprawnych wymiarów krawęŜnika betonowego do
ustawienia w ramach zadania.

Odp.  NaleŜy uwzględnić krawęŜnik 15x30 cm
23. Dot. wykonania zatoki autobusowej w ramach części D. Remont nawierzchni masą bitumiczną wraz z

utwardzeniem nawierzchni pod zatokę autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 2530 C Zduny – Opoki od
km 1+576 do km 2+276. Kosztorys ofertowy mówi o wykonaniu zatoki autobusowej o nawierzchni z
kostki betonowej szarej gr. 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową gr. 5 cm, i podsypką piaskową gr.
10 cm. Jeden z rysunków – przekroje konstrukcyjne, podaje inną konstrukcję zatoki autobusowej: warstwa
ścieralna z AC11S, warstwa wyrównawcza, podbudowa z KŁSM (8+15 cm), podsypka piaskowa gr. 10
cm. W związku z zaistniałymi rozbieŜnościami prosimy o wyjaśnienia i podanie poprawnej konstrukcji
zatoki autobusowej, oraz dokonanie korekty błędnych zapisów.

       Odp. Zatoka autobusowa  będzie wykonana z masy bitumicznej , umieszczono nowy kosztorys
ofertowy .

24. W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia oraz licznymi rozbieŜnościami w SIWZ i dokumentacji
prosimy o ponowne przeanalizowanie dokumentów i przekazanych kosztorysów ofertowych i dokonanie  w
nich korekty.

Odp. Kosztorys ofertowy w nowej wersji umieszczono na stronie internetowej.

25. Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenie dotyczy innego zamówienia publicznego.
Prosimy o zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego przedmiotowego postepowania.

       Odp. Ogłoszenie zostało zmienione

26. Dot. SST D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału z jakiego
naleŜy wykonać przepusty pod zjazdami. Punkt 1.3 ww. SST podaje przepusty z rur PCV, zaś punkt 2.2.2
podaje jako materiał rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane.

Odp. Rury PCV

27. Dot. wykonania przepustów pod zjazdami. Prosimy o podanie o jakiej grubości i na jakiej szerokości ma
zostać wykonana ława fundamentowa Ŝwirowa pod przepustem.

Odp. Ława ma myć wykonana na podsypce

28. Dotyczy drogi nr 2608 Konradowo – Siniarzewo od m 10+960 do km 11+160 w miejscowości
Koneck. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ nie pokrywa się z kosztorysem
ofertowym. Zgodnie z SIWZ naleŜy wykonać podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm i 8 cm w ilości
344 m2 oraz  przepusty fi 400 wraz z ściankami czołowymi, a kosztorys ofertowy nie obejmuje
tych robót. RównieŜ ilości robót do wykonania są róŜnią się np. wykonanie chodnika z kostki gr. 6
cm wg  SIWZ 205 m2, wg kosztorysu 181,5 m2.  Proszę o informację który zakres robót naleŜy
przyjąć do wyceny, a jeŜeli ten zawarty w SIWZ proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian do
kosztorysu.

Odp. Umieszczono aktualny kosztorys ofertowy, który pokrywa się z siwz.



29. Dotyczy drogi nr 2610C Turzno – Seroczki w miejscowości Seroczki. Opis przedmiotu
zamówienia zawarty w SIWZ nie pokrywa się z kosztorysem ofertowym. Zgodnie z SIWZ naleŜy
wykonać podbudowy z kruszywa o gr. 15 cm i 8 cm w ilości 75,0 m2, a kosztorys ofertowy nie
obejmuje tych robót. W SIWZie natomiast nie ujęto udroŜnienia istniejącego przepustu. Proszę o
informację który zakres robót naleŜy przyjąć do wyceny, a jeŜeli ten zawarty w SIWZ proszę o
wprowadzenie odpowiednich zmian do kosztorysu.

Odp. Umieszczono aktualny kosztorys ofertowy, który pokrywa się z siwz.

30. Dotyczy drogi nr 2610C Turzno – Seroczki w miejscowości Seroczki. Proszę o podanie jednostki i
ilości robót w kosztorysie w poz. 29 (odprowadzenie nadmiaru wody (…)). Załączona
dokumentacja nie pozwala na poprawne oszacowanie ilości robót do wykonania.

Odp. Umieszczono w aktualnym kosztorysie ofertowym.

31. Dotyczy drogi nr 2530C Zduny – Opoki. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ nie
pokrywa się z kosztorysem ofertowym. Zgodnie z SIWZ naleŜy wykonać nawierzchnię z MMA o
gr. 4 cm w ilości 436 m2, chodniki z kostki brukowej w ilości 30 cm, podbudowy z kruszywa o gr.
15 i 8 cm w ilości 436 m2, obrzeŜa betonowe w ilości 23 m, a brak takiego zakresu robót w
kosztorysie. Jednocześnie zgodnie z kosztorysem naleŜy wykonać zatokę autobusową z kostki
betonowej, a takiego zakresu robót nie ujęto w SIWZ. Dodatkowo istnieją rozbieŜności w
ilościach robót np. zgodnie z SIWZ naleŜy wykonać 404 Mg profilu z MMA, zaś zgodnie z
kosztorysem 370 Mg. Proszę o informację który zakres robót naleŜy przyjąć do wyceny, a jeŜeli
ten zawarty w SIWZ proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian do kosztorysu.

Odp. Umieszczono aktualny kosztorys ofertowy, który pokrywa się z siwz.

32. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszyw do podbudów spełniające wymagania WT 4 z
2010 roku?

Odp. Tak

33. Czy ze względu na uzyskanie lepszych parametrów uŜytkowych przy eksploatacji drogi
Zamawiający zezwoli na zastosowanie do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysów o
uziarnieniu 5/8?

Odp. NaleŜy zastosować grys o wymiarach 2-5 mm.

34. Proszę o podanie jakie klasy ma być beton stosowany na ławy z oporem pod krawęŜniki.

Odp. Beton C12/15

35. Proszę o uzupełnienie planów sytuacyjnych i wskazanie jakich odcinków dróg dotyczą te
udostępnione przez Zamawiającego.

Odp. Umieszczono na stronie internetowej

36. Proszę o wskazanie lokalizacji remontowanych odcinków dróg (plany orientacyjne)

Odp. Umieszczono na stronie internetowej



37. Proszę o udostępnienie czytelnych przekrojów konstrukcyjnych.

Odp. Umieszczono na stronie internetowej

38. Czy Zamawiający będzie wymagać od wykonawcy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej?

 Odp. Nie

39. Czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy sporządzenia projektów tymczasowej
organizacji ruchu?

Odp. Tak

40. Proszę o podanie wymaganego okresu rękojmi.

Odp. 36 miesięcy


