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Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych  

w Gminie Drawno w m. Święciechów i Chomętowo”  

 

             Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 

1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605), wyjaśniam: 

 

Zapytanie 1 

Dotyczy: zapisu rozdziału 14 ustęp 14.6 str. 10 SIWZ o treści: 

„14.6. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy 

określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarze Robót, 

niezależnie czy występują w każdej z tych części czy tylko w poszczególnych częściach 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” 

 

Odpowiedz 1 

Ofertę należy przygotować na podstawie załączników, zgodnie z zapisem 4.1.2. SIWZ.  

 

Zapytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać wycenionych przedmiarów robót.  

SIWZ nie nakłada na Wykonawców takiego obowiązku, ale dla uniknięcia ewentualnych 

sporów na ten temat po otwarciu ofert prosimy Zamawiającego jak na wstępie. 

 

Odpowiedz 2 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca do oferty nie musi przedkładać wycenionych 

przedmiarów robót. 

 

Zapytanie 3 

Dotyczy: parametrów mieszanek mineralno-bitumicznych na warstwę ścieralną i wiążącą dla 

części numer 1. 

Prosimy o niezwłoczne przekazanie SST dla mieszanek mineralno-bitumicznych jakie należy 

wycenić w części numer 1. 

Na chwilę obecną brak jest w dokumentacji przetargowej danych do ich wyceny. 

 

Odpowiedz 3 

Należy zastosować mieszankę mineralno-bitumiczną o poniższych parametrach: 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm grubość warstwy do 6,0 cm - 

KR1. 

- Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm grubość warstw 4,0 cm - 

KR1. 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/ustawa-pzp/ustawa-pzp/resolveuid/695f770e0d22a90cd94d8f2b80cbbce9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/ustawa-pzp/ustawa-pzp/resolveuid/695f770e0d22a90cd94d8f2b80cbbce9
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/ustawa-pzp/ustawa-pzp/resolveuid/695f770e0d22a90cd94d8f2b80cbbce9


Zapytanie 4 

Dotyczy: kategorii ruchu. 

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla części numer 1 (m. Święciechów). 

 

Odpowiedz 4 

Kategoria ruchu 1. 

 

Zapytanie 5 

Dotyczy: części numer 1 (m. Święciechów): zakres robót bitumicznych  

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię bitumiczną należy ułożyć na powierzchni 

oznaczonej na rysunku numer 1 – plan sytuacyjno-wysokościowy od km 0+00 do km 0+146. 

 

Odpowiedz 5 

Nawierzchnię bitumiczną należy ułożyć na powierzchni od 0+000 do 0+146 km. 

 

Zapytanie 6 

Dotyczy: części numer 2 (m. Chomętowo): wykonanie nawierzchni z betonu cementowego 

6.1.    Prosimy o niezwłoczne przekazanie SST 05.03.04 dla wykonania nawierzchni z betonu 

cementowego jaką należy wycenić w części numer 2.  

6.2.  Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania tej nawierzchni ponieważ na planie 

sytuacyjnym nie została ona zaznaczona. 

 

Odpowiedz 6 

Nawierzchnię betonową należy wykonać z betonu C16/20 na dwóch placach utwardzonych 

pomiędzy balkonami bloku mieszkalnego (odtworzenie nawierzchni betonowej po rozbiórce 

części nawierzchni koniecznej do przeprowadzenia prac polegających na wymianie 

krawężnika). 

 

Zapytanie 7 

Dotyczy: części numer 2 (m. Chomętowo): zakres robót związanych z regulacja pionową 

studzienek rewizyjnych  

Prosimy o niezwłoczne przekazanie SST 10.01.05 dla wykonania regulacji pionowej 

studzienki jakie należy wycenić w części numer 2. Czy należy wycenić tylko regulację 

pionową studzienek z użyciem betonu czy może dokonać wymiany elementów 

konstrukcyjnych, np. krążków, pokryw, włazów, kratek, etc.  

Na chwilę obecna brak jest w dokumentacji przetargowej danych do wyceny regulacji. 

 

Odpowiedz 7 

Należy dokonać jedynie regulacji wysokościowej włazu przy użyciu betonu lub wymiany 

pierścienia wyrównawczego. 

 

 

 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

    Burmistrz Drawna  


