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Pilchowice dnia 05.10.2012r. 
 

Znak sprawy: .IRG.271.36.2012 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest  Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i parkingów w gminie 
Pilchowice. 
 
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
1. Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji 1.4 naszym zdaniem przedstawił niezgodny 

opis robót z faktycznym zakresem przeznaczonym do wykonania przez wykonawcę 
wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia z SIWZ. Pozycja 1.3 przedmiaru robót 
opisuje wykonanie 3cm warstwy ścieralnej, a pozycja 1.4 2cm x krotność 2 co daje 4cm, 
to natomiast daje łączną grubość warstwy ścieralnej 7cm. Prosimy o zweryfikowanie 
przedmiaru robót. 

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
 

Zamawiający wyjaśnia, że: 
• w poz. 1.3 przyjęto grubość warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej 3 cm.  
• w poz. 1.4 –dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy – krotność 2 jest równa 2cm. 

Sumaryczna grubość warstwy 5 cm. 
 
2. Zamawiający w pozycjach przedmiarowych 1.7 i 1.8 nie przedstawił, jakiej konkretnej 

grubości mając być poszczególne warstwy, wiadomo jedynie, że łącznie pobocza z frezu 
mają być grubości 10 cm. Prosimy o uzupełnieni pozycji przedmiarowych o stosowne 
opisy 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2  
 

Zamawiający wyjaśnia, że: 
• w poz. 1.7 grubość warstwy destruktu wynosi 4 cm. 
• w poz. 1.8 dodatek za każdy 1 cm grubości warstwy – krotność 6 wynosi 6 cm.  
• Sumaryczna grubość warstwy destruktu na poboczach wynosi 10 cm. 

 
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z uprzedniego frezowania do 

odtworzenia poboczy? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 3  
 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z uprzedniego frezowania do 
odtworzenia poboczy 



 2 

 
4. Prosimy o przedstawienie, w jakiej odległości od placu budowy zlokalizowane są place 

składowe na które mamy odwieźć frezowiny  
 
Odpowiedź na pytanie nr 4  
 

Zamawiający informuje, że place do składowania frezowin znajdują się w odległości do 
10 km od placu budowy. 
 

5. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego i profilu modernizowanej drogi oraz o 
przedstawienie jakiej drogi dotyczy w/w postępowanie. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5  
 

Zamawiający zamieści plan sytuacyjny drogi, na której zostanie przeprowadzona 
modernizacja. Jest to ul. Polna w miejscowości Pilchowice. 
 

6. W załączniku nr 7 do SIWZ- STWIOR są liczne odwołania do dokumentacji projektowej, 
prosimy o udostępnienie tej dokumentacji. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6  
 

Zamawiający informuje, że przy modernizacji nawierzchni dróg nie jest konieczne 
tworzenie projektu przez słowo „projekt” należy w tym przypadku rozumieć przedmiar 
robót dołączony do SIWZ. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający uważa, że przedmiotowe wyjaśnienia 

nie wpływają na zmiany treści SIWZ jedynie wyjaśniają jego zapisy dlatego termin 
składania ofert pozostaje bez zmian. 

 
 

Kierownik IRG 
 
Karina Szołtysik 


