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Pilchowice dnia 18.02.2016 r. 
 

Znak sprawy: IZP.272.4.3.2016 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Przebudowa dróg gminnych: ul. Cystersów, ul. Lipowej,  

ul. Powstańców Śląskich w Stanicy; ul. Cichej w Nieborowicach; ul. Krótkiej w Wilczy”   

Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę  

o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

 

Pytanie nr 1: 

 dot.: przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg gminnych ul. Cystersów, Lipowej, 

Powstańców Śląskich w Stanicy; ul. Cichej w Nieborowicach; ul. Krótkiej w Wilczy.  

Przedsiębiorstwo Budowlane KUBIK Sp. z o.o. Sp. K. zwraca się z zapytaniem do w/w 

przetargu. Pytanie dotyczy ul. Cichej:  

W dokumentacji projektowej na przekrojach typowych na całej ulicy Cichej występuje 

konstrukcja jezdni o grubości:  

- warstwa ścieralna gr. 4 cm  

- warstwa wiążąca gr. 6 cm  

- warstwa wyrównawcza z kruszywa gr. 10 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm  

natomiast w opisie technicznym i przedmiarze robót w/w konstrukcję przewidziano tylko 

włączeniu do drogi powiatowej, a na pozostałej części tylko wyrównanie kruszywem gr.  

10 cm.  

Prosimy o wyjaśnienie, którą z konstrukcji należy ująć do wyceny oraz ewentualnie  

o uwzględnienie w przedmiarze robót wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

na całej powierzchni remontowanej drogi oraz uwzględnienie dodatkowych robót ziemnych  

z tym związanych. 

 

Odpowiedź napytanie nr 1: 

 

Zgodnie z pkt. 16 podpunkt 5 SIWZ „Przedmiar robót należy traktować jako element 

pomocniczy”, nie jest on więc decydujący przy kalkulowaniu ceny oferty. W pierwszej 

kolejności należy uwzględniać dane wynikające z dokumentacji projektowej rysunkowej 
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– tj. planu sytuacyjnego, przekrojów typowych, profili podłu żnych itp. Zgodnie  

z praktyką projektową w pierwszej kolejności opracowywane są dokumentacje 

rysunkowe, opis techniczny stanowi jej uzupełnienie oraz opracowywany jest na końcu. 

Niezgodność opisu konstrukcji pomiędzy opisem technicznym a rysunkami wynika  

z omyłki pisarskiej, i nie może być podstawą do żądania zmniejszenia zakresu robót 

bezpośrednio wynikającego z dokumentacji rysunkowej. 

Przedmiar robót jest jedynie pomocniczym elementem załączanym za uprzejmością 

zamawiającego.  

 

 

Powyższą informacja należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Z uwagi na to, że odpowiedź nie maja znaczenia w szacowaniu wartości zamówienia 

przez Wykonawców termin składania ofert nie podlega przedłużeniu. 

 
 

Kierownik Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  

 

Joanna Kruczyńska 


