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Wyjaśnienie treści SIWZ_2 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760 L w 

miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice.” 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.) udziela wyjaśnień: 
 

 

PYTANIE NR 1: 

 Załączony przedmiar robót dotyczy drogi gminnej nr 105760L w miejscowości 

Rybczewice Drugie natomiast opis przedmiotu zamówienia dotyczy zamówienia pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na działkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555 w 

miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”. Prosimy o potwierdzenie czy 

załączony do materiałów przetargowych przedmiar jest właściwy, gdyż lista robót ujęta w 

przedmiarze nie odpowiada zakresowi robót występujących w projekcie budowlanym. 

Przykładowo projekt zakłada wykonanie podbudów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz 

tłucznia kamiennego 0/63 mm jednak roboty te nie występują w załączonym przedmiarze. 

 

Odpowiedź: 

 W załącznikach do SIWZ zamieszczony aktualny przedmiar. 

 

PYTANIE NR 2: 

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zamówienia wchodzi oznakowanie poziome. 

Jeżeli tak, prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu. 

Odpowiedź: 

 W zakres zamówienia wchodzi oznakowanie poziome – załączono - Załącznik do SIWZ 

- Stała Organizacja Ruchu 

 

PYTANIE NR 3: 

 W części rysunkowej dokumentacji na planach sytuacyjnych (np. 1.2) występują 

umocnienia obustronne płytami ażurowymi np. od km 0+260 do km 0+474. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót o w/w wyżej roboty. 

Odpowiedź: 

 Przedmiar uzupełniono o umocnienie rowów płytami ażurowymi.– Załącznik do SIWZ 

– Przedmiar robót uzupełnienie 2. 

 

PYTANIE NR 4: 

W części rysunkowej dokumentacji na planach sytuacyjnych występują rury osłonowe 

dwudzielne w miejscach przejść sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych pod 

istniejącą drogą. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w wyżej roboty. 

Odpowiedź: 

 Przedmiar robót uzupełniony o rury osłonowe w miejscach przejść  

teletechnicznych – Załącznik do SIWZ – Przedmiar robót uzupełnienie 2. 

 

PYTANIE NR 5: 

Prosimy o załączenie tabel robót ziemnych, gdyż załączony przedmiar robót obejmuje 

zakresem jedynie ok 130 m3 wykopów  
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Odpowiedź: 

 Przedmiar uzupełniony – Załącznik do SIWZ – Przedmiar robót uzupełnienie 2 

 

PYTANIE NR 6: 

 Przy włączeniu do istniejącej DW 837 wg rysunku 1.1 należy wykonać przedłużenie o 

1,5 m istniejącego przepustu betonowego 2 Φ 1500. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót 

o w/w wyżej roboty. 

Odpowiedź: 

 Przedmiar uzupełniono o przedłużenie istniejącego przepustu o 1,5 m. – Załącznik do 

SIWZ – Przedmiar robót uzupełnienie 2  

 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

 
 

Wójt Gminy Rybczewice  

 /-/ mgr Elżbieta Masicz 


