
Zakrzewo, 18 kwietnia 2016 r. 
271.2.1.2016 

Sprawa: wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na wykonanie 
robot budowlanych zwiazanych z przebudowa. drogi gminnej nr 1606IOC Gesin -
Lepsze, od km 1+689,50 do km 2+075,65 i drogi gminnej nr 160648C Goslawice -
Kamieniec od km 0+000 do km 0+300. 

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 przebudowa^ drogi gminnej nr 160610C Gesin - Lepsze, od km 1+689,50 
do km 2+075,65 i drogi gminnej nr 160648C Goslawice - Kamieniec od km 0+000 do km 
0+300, w dniu 13 kwietnia 2016 r. wykonawca zwrocil si? 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 zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164), Gmina 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje tresc zapytania wraz z wyjasnieniami. 

Wykonawca zwrocil sie o nastepuj^ce wyjasnienie: 

1. Zgodnie z opisem technicznym grubosc warstwy mrozoochronnej wynosi 15 cm dla 
obu drog, zas zgodnie z kosztorysem ofertowym na Gesin - Lepsze warstwa ta ma 
grubosc 22 cm; wg SST gr. 10 cm. Prosze o wskazanie wlasciwej grubosci warstwy. 

2. Prosze o dodanie do kosztorysu robot zwiazanych z ulozeniem rur ochronnych typu 

3. Czy w ramach inwestycji nalezy ustawic slupki „PAS DROGOWY"? Jezeli tak prosz?, 
o podanie ich ilosci. 

4. Prosze, o informacje z czego wynika wyrownanie zanizen zgodnie z kosztorysem 
ofertowym na Gesin - Lepsze (czy sq to prace porozrzucane po calej drodze, czy 
w jednym ciagu na calej szerokosci jezdni). 

5. Prosze, o wskazanie materialu jaki nalezy uzyc na warstwy mrozoochronne (jak 
material na warstwy odcinaj^ca, czy jak na warstwe podbudowy). 

Zamawiaj^cy udzielil nast^pujqcych wyjasnieh: 
Ad. 1. Nalezy przyjac warstwe mrozoochronnq o grubosci 15 cm. 
Ad. 2. Do wyliczenia ceny oferty nalezy uwzglednic ulozenie 12 mb rur oslonowych. 
Ad. 3. Nie ustawiamy slupkow "PAS DROGOWY". 
Ad. 4. Wyrownanie zanizen - ŝ  to prace w jednym ciagu na cale szerokosci jezdni. 
Ad. 5. Warstwa mrozoochronna z materialow jak warstwa odcinajaca. 

Otrzymujq: 
wszyscy wykonawcy, ktorym zamawiaĵ cy przekazal SIWZ. j 

Do zamieszczenia: _ / 

AROT. 

na stronie internetowej zamawiajacego 


