
Janowice Wielkie, dnia 02.04.2015 r. 

Gmina Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 
Nazwa postępowania: “ Odbudowa drogi w miejscowości Komarno dz. nr 351 w km od 0,000 do 0,400 *powódź 

lipiec 2012 r.] 

Nr  referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UG.2710.K.4.2015 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W NASTĘPSTWIE PYTAO 
WYKONAWCY I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmian.) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniach 
20.02.2015 r . pytania, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi: 

 
Pytanie 1:  
 
W przedmiarze robót w poz. 6d.2 podaja Paostwo, iż należy wykonad korytko głębokości 30 cz z 
wywozem urobku na składowisko Wykonawcy –droga –w ilości 480 m3 , co wynika z wyliczenia 
400mx4mx0,3m-480m3.Wielkośd 4 m jest to szerokośd nawierzchni drogi bez krawężników. Aby ułożyd 
krawężniki wraz z oporem należy wykonad koryto o szerokości minimum 4,5m co w przeliczeniu 400m x 
0,3 m daje wielkośd 540 m 3. W związku z powyższym proszę o zmianę ilości metrów do korytowania lub 
wprowadzenie nowej pozycji o treści: rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm w ilości 
800m.  
 
Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający informuje, że   w cenie ułożenia krawężnika należy skalkulowad: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- odcięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznej (w razie konieczności), 
- wykonanie koryta pod ławę,  
- ew. wykonanie szalunku,  
- wykonanie ławy,  
- wykonanie podsypki,  
- ustawienie krawężników,  
- obsypanie z ubiciem zewnętrznej strony krawężnika gruntem z rowka pod krawężnik, 
- przeprowadzenie badao i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
W związku z powyższym zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przedmiaru robót w tym zakresie.  
 
Pytanie 2:  
 
W pozycji 22d.3.1 podają Paostwo umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ściekowymi i 
ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm w ilości 22 m (11sz x 2m ).Natomiast 
każdy z przepustów ma posiadad umocnienie z dwóch stron, co przy 11 szt. przepustów x 2 strony i x 2 
daje łącznie 44m. W związku z powyższym proszę o zmianę ilości na prawidłową. 
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Odpowiedź 2: 
 
Zamawiający skoryguje załącznik do SIWZ- Przedmiar robót.  
W pozycji 22d przedmiaru w której widnieje  zapis: 
 
 D-03.01.03a Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ściekowymi i ażurowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej gr 10cnm 11,0*2,0 m 22,000 
Zastępuje się zapisem : 
 
D-03.01.03a Umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ściekowymi i ażurowymi na podsypce 
cementowo-piaskowej gr 10cnm 11,0*2,0 m x 2  44,000 
Skorygowany cały przedmiar zostanie umieszczony na stronie Zamawiającego pod nazwą Przedmiar 
robót (korekta)  -w tym zakresie zmienia się SIWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 3:  
 
Wg projektu za krawężnikiem betonowym znajduje się pobocze gruntowe a w przedmiarze nie ma 
pozycji, wg której należałoby wykonad plantowanie powierzchni gruntu(pobocza). W związku z 
powyższym prosimy o zamieszczenie takiej pozycji w przedmiarze.  
 
 Odpowiedz 3 :  
 
Zamawiający informuje, że  odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się  w Odpowiedzi 1 
 
Pytanie 4 : 
Jakiej głębokości ma byd odtwarzany rów? Na rysunku podaja Paostwo głębokośd 600mm. Zgodnie z 
projektem należy zamontowad przepusty i średnicy 600mm, które mają mied naziom o grubości 500 mm. 
W związku z czym aby spełnid powyższe wymagania rów powinien byd głębszy niż 600mm.  
 
Odpowiedź  4 : 
Zamawiający informuje że w obrębie przepustów głębokośd rowów należy dostosowad do dna 
przepustów. Wskazana głębokośd rowu wskazania w projekcie czyli  60 cm jest głębokością minimalną.  

 
 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralna cześd SIWZ i nie powoduje wydłużenia terminu 

składania ofert.  

Do przekazania: 
1. Podmiotowi składającemu zapytanie 
2. Na stronę internetową Zamawiającego (BIP)  
3. Na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego      Zatwierdzam  
4. a/a                                     Wójt Gminy Janowice Wielkie  

              /-/Kamil Kowalski  


