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Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na wykonanie 
robot budowlanych zwiazanych z przebudowq drogi gminnej nr 160610C Gesin -
Lepsze, od km 0+696,00 do km 1+689,50. 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, ze w toku prowadzonego 
post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych 
zwiazanych z przebudow^ drogi gminnej nr 160610C Gesin - Lepsze, od km 0+696,00 do km 
1+689,50, w dniu 17 kwietnia 2015 r. wykonawca zwrocil sie do zamawiajacego 
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia /SIWZ/. 

W zwiazku z powyzszym, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.), 
Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz 
z wyjasnieniami. 

Wykonawca zwrocil sie o naste-pujace wyjasnienie: 
"1. Zgodnie z opisem technicznym na jezdni nalezy wykonac w-we odsaczajaca. gr. 20 cm, 
zas zgodnie z kosztorysem ofertowym i przekrojem konstrukcyjnym gr. 22 cm. Prosze o 
wskazanie wlasciwej grubosci. 
2. Prosze o informacje jaki znak (typ, rodzaj folii i wielkosc) nalezy ustawic? 
3. Czy zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanek mineralno asfaltowych wg 
wytycznych WT 1 i 2 z 2010 r.? 
4. W zwiazku z zapisem w wzorze umowy „zakonczenie robot nastapi w dniu: 31 sierpnia 
2015 r. za termin zakonczenia robot uwaza si§ dat? podpisania bezusterkowego protokolu 
odbioru koncowego robot, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy. „prosz$ o informacje do 
jakiego dnia nalezy zglosic zakonczenie robot?" 

Zamawiajacy udzielil nast^puj^cych wyjasnien: 
Ad. 1. Wlasciwa grubosc - 22 cm. 
Ad. 2. Folia drugiej generacji znak sredni (A30). 
Ad. 3. Istnieje taka mozliwosc - po akceptacji receptury przez Inspektora Nadzoru. 
Ad. 4. Dzien do jakiego mozna zglosic zakonczenie robot nalezy ustalic (wyliczyc) zgodnie 
z zapisami § 13 ust. 2 i 3 wzoru umowy. 

Wykonawca zwrocil sie o nastejmjace wyjasnienie: 
"1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego przekroju podluznego drogi. 
2. Prosimy o zamieszczenie wyjasnien lub wyliczen, z ktorych wynikalyby podane 
w przedmiarze ilosci dotycz^cych robot ziemnych. W chwili obecnej Wykonawca nie jest 
w stanie ich zweryfikowac, gdyz nie posiada projektowanych i istniej^cych rzednych 
wysokosciowych na planie sytuacyjnym ani na przekroju poprzecznym. 



3. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie kruszywa pochodzqcego z recyklingu betonowego 
o uziarnieniu 0/31,5 lub 0/63 na dolna^ warstwe podbudowy? 
4. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy scieralnej i wi^zacej zgodnie 
z Wymaganiami Technicznymi" WT 1 i 2 z 2010 roku? 
5. Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego, zgodnie z WT 1 i 2 z 2010 
roku, dla warstwy wiazacej?" 

Zamawiajacy udzielil nast^pujacych wyjasnien: 
Ad. 1. Projekt opracowano jako dokumentacj§ skrocon^ (na zgloszenie robot) bez profilu 
podluznego. 
Ad. 2. Zalozone ilosci przy usrednionym korytowaniu i wykonaniu z urobku pobocza, oraz 
uzupelnieniu zanizen. 
Ad. 3. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa z recyklingu betonowego. 
Ad. 4. Istnieje taka mozliwosc - po akceptacji receptury przez Inspektora Nadzoru. 
Ad. 5. Istnieje taka mozliwosc - po akceptacji receptury przez Inspektora Nadzoru. 

Otrzymuj^: 
wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiajacy przekazal SIWZ. 

Do zamieszczenia: 
na stronie internetowej zamawiajacego. 


