
Załącznik nr 15 do SIWZ 

Znak: RZp.271.1.6.2018  

 

Wyjaśnienia projektanta do dokumentacji technicznej 
 

  Wyjaśnienia projektanta dotyczące pytań, które pojawiły się w poprzednim postępowaniu 

przetargowym na zadanie „Przebudowa ul. Piasta w Gniewkowie” 

 

 Pytanie nr 1 – Dotyczy nowej konstrukcji jezdni KR2: Dokumentacja projektowa opisuje warstwę 

mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr.22 cm natomiast przedmiar 

robót opisuje warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 22 

cm. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji jezdni, którą należy 

uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź: C1,5/2, gr. 22 cm. 

 
 Pytanie nr 2 – Dotyczy konstrukcji chodnika: Dokumentacja projektowa opisuje warstwę podbudowy 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm natomiast przedmiar robót opisuje warstwę 

mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 10 cm. W związku z 

rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji chodnika, którą należy uwzględnić w 

wycenie. 

Odpowiedź: Konstrukcja chodnika: 

- kostka betonowa układna na podsypce cem.-piaskowej 

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 10 cm 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 10 cm. 

 

 Pytanie nr 3 – W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie 

koloru kostki betonowej przewidzianej na zatokach autobusowych i zjazdach. 

Odpowiedź: Kolor czerwony. 
 

 Pytanie nr 4 – Proszę o określenie długości wymaganego okresu pielęgnacji zieleni: nasadzeń i 

trawnika. 

Odpowiedź: Okres pielęgnacji nasadzeń – 3 lata, trawnik – 1 rok. 
 

 Pytanie nr 5 – Dotyczy obrzeży betonowych: Dokumentacja projektowa opisuje obrzeża o wymiarach 

8*30 cm natomiast SST D.08.03.01 opisuje wymiary 8*25cm oraz dopuszcza wykorzystanie materiału 

częściowo z odzysku. W związku z rozbieżnościami proszę o wyjaśnienie prawidłowego wymiaru 

obrzeża i wskazanie ilości materiału z odzysku, którą można uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź: Obrzeża betonowe 8x30 cm. 
 

 Pytanie nr 6 – Proszę o wskazanie wymaganego okresu gwarancji dotyczącego zaprojektowanego 

oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 

Odpowiedź: Gwarancja na oznakowanie poziome: 6 miesięcy poza przejściami dla pieszych – 3 

miesiące. 

 

 Pytanie nr 7 – Proszę o potwierdzenie możliwości uwzględnienia w wycenie ułożenia chodnika z 

kostki z odzysku w ilości 567,8 m2 zgodnie z pozycją przedmiarową nr 4.3.3. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilość. 

 

 Pytanie nr 8 – Proszę o informację dotyczącą odtworzenia nawierzchni po pracach KD i wskazanie 

konstrukcji tych odtworzeń: przedmiar tej branży opisuje inną konstrukcję niż ta zaprojektowana w 

projekcie drogowym. 
Odpowiedź: Zgodnie z konstrukcją jezdni określoną w projekcie drogowym (zasypanie wykopów z 

doprowadzeniem podłoża do G1). 
 



 Pytanie nr 9 – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinka (z możliwością 

dojazdu służb/mieszkańców)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamknięcie odcinka. 
 

 Pytanie nr 10 – SST D – 04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 

CEMENTEM opisuje wymagane uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 mm. Proszę o wyjaśnienie czy 

Zamawiający zaakceptuje inne uziarnienie mieszanki związanej cementem.  

Odpowiedź: Dopuszczalne są piaski i żwiry oraz mieszanki tych kruszyw. 
 

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

składaniu ofert. 

 

 

 

 
 

 

 


