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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 

Pytanie nr 36. 

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie jakie ilości należy przyjąć do wyceny w zakresie 
dróg np.:  wg rys „Projekt Zagospodarowania Terenu” jest 356,9 m2 parkingów, w opisie 
technicznym jest  z kolei 515m2, różna jest też ilość ciągów jezdnych. Ze względu na 
rozbieżności również w przedmiarach proszę wskazać ile Wykonawca ma przyjąć 
nawierzchni chodników, jezdni, parkingów itp. do wyceny. 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 36: 

Proszę do wyceny przyjąć powierzchnię zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

Pytanie nr 37. 
 
W przedmiarach PZT występuje pozycja nr 19 i 20 mówiąca o remoncie nawierzchni 
asfaltowych, nie ma nic na ten temat w projekcie. 
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Odpowiedź na Pytanie nr 37: 
 
Proszę przyjąć do wyceny ewentualną konieczność naprawy nawierzchni asfaltowych  
istniejących (droga). 
 
 
Pytanie nr 38. 
 
W przedmiarze PZT  jest dział  nr 6 „Opaska z kruszywa”, która jest wg przedmiaru 
wykonana za nawierzchni z kostki, proszę o przesłanie rysunku w jaki sposób Wykonawca 
ma to wykonać? 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 38: 
 
Należy wykonać opaski z kostki. 
 
 
Pytanie nr 39. 
 
Proszę doprecyzować z jakiej kostki mają być wykonane nawierzchnie utwardzone (grubość, 
kolor, typ). 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 39: 
 
Kostka betonowa grubości 8 cm. szara prostokątna. 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Koszęcin  
 
            Zbigniew Seniów 
 


