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„Modernizacja drogi gminnej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów w zakresie
budowy chodnika”
WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwaną
dalej Pzp) przekazuje wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie robót określonych w przedmiarach, czy w
dokumentacji budowalnej, która zawiera dużo szerszy zakres prac niż przedmiary ?
Odpowiedź nr 1
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z budową chodnika – 1360 m²
określonych w przedmiarze z korektą poz.5 i poz.6 dotyczących warstwy podbudowy z
kruszyw naturalnych gr. 15cm i 8 cm - powinno być 1360 m² zgodnie z projektem
budowlanym.
Pytanie nr 2
Na podstawie załączonej dokumentacji brak jest możliwości dokładnej weryfikacji
powierzchni chodnika. W związku z tym, czy wiążąca jest ilość podana w poz. 10 i poz. 38
przedmiaru?
Odpowiedź nr 2
Powierzchnia chodnika wynosi 1360 m˛podana w pozycji 10 , poz.38 w przedmiarze
określa powierzchnię zjazdów po stronie budowanego chodnika.
Pytanie nr 3
Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie warstw podbudowy pod chodnik wg projektu
rysunek nr 4 pn. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A ? Jeżeli tak, to w załączonym do
SIWZ przedmiarze robót brak jest warstwy konstrukcyjnej cytuję: stabilizacja gruntu

betonem gr.20cm. Czy oferenci mają wycenić stabilizację i jakie parametry ma mieć
stabilizacja?
Odpowiedź nr 3
Przedmiotem przetargu jest wykonanie chodnika zgodnie z rys. 4 ze stabilizacją gruntu
betonem gr. 20 cm Rm-2,5m (5MPa).
Pytanie nr 4
Czego dotyczy pozycja nr 7 przedmiaru robót, tj. oporniki betonowe o wym.: 10x25cm z
wykonaniem ław betonowych w ilości 1014mb i czy należy je wycenić ?
Wg projektu rys. nr 4 pn. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A i rys nr 12 PRZEKRÓJ I-I
załączonego do SIWZ, chodnik od strony jezdni projekt przewiduje krawężnik po
przeciwnej stronie chodnika zaprojektowane jest obrzeże betonowe 8x30cm.
Odpowiedź nr 4
Pozycja nr 7 dotyczy wykonania krawężników betonowych 15x22cm. z wykonaniem ław
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tak należy skalkulować.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.
Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną cześć SIWZ przedmiotowego
postępowania.
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