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                                                                                                             WYKONAWCY 

ZDP-1/ZP-MW-341/20/01/2013 

Dot. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione  

niżej przytoczone pytania, w postępowaniu na: 

Przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica – Podłęcze. Wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica. 

 

Pytania 

Pytanie nr 1 

Podczas wizji w terenie stwierdziliśmy, że na przewidzianym do remontu odcinku na stronie 

prawej występują istniejące zjazdy do posesji, na których światło krawężnika wynosi od 0 cm do 

2 cm. Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać wyrównanie nawierzchni o średniej 

grubości ok. 4 cm i warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Powstanie więc na wjazdach różnica 

wysokości wynosząca od 6 cm do 8 cm, która będzie powodowała zastoiny wody na szerokości 

zjazdu o podanej głębokości. 

Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi. 

Pytanie nr 2 

W km 0+000 droga powiatowa Nr 1742Z posiada skrzyżowanie z drogą o nawierzchni z kostki 

kamiennej i istniejąca nawierzchnia bitumiczna została ułożona „na zakład” na kostkę. W 

przedmiarze robót nie przewidziano robót rozbiórkowych pozwalających na obniżenie 

konstrukcji jezdni przed skrzyżowaniem, w związku z czym możliwe będzie jedynie takie same 

zakończenie na skrzyżowaniu jakie jest obecnie, czyli „na zakład”. 

Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi. 

 

Odpowiedzi 

Ad. 1 

Zamawiający nie wyklucza, iż wskazywany przez Wykonawcę przypadek powstawania  zastoin  

wody na zjazdach będzie mógł występować. Obecny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

jedynie jezdnię. Natomiast przebudowa istniejących chodników oraz zjazdów do posesji będzie 

brana pod uwagę w przyszłości w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.  

Ad. 2 

Zamawiający po konsultacji z projektantem potwierdza, iż zakończenie nowej nawierzchni 

bitumicznej z istniejącą nawierzchnią z kostki kamiennej będzie wykonane jak dotychczas tzn. 

na zakładkę.  

 

Wyjaśnienie zostanie doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część. 


