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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na: „Budowa nawierzchni ulic i kanalizacji deszczowej na os. 
Wielkopolskim w Zalasewie”.

Do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
W poz. nr 8 przedmiaru robót - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  w  ilości  5725m2 wynika,  iż  ma  to  być  kostka  szara  natomiast  dokumentacja
projektowa mówi, iż nawierzchnia ulicy ma być szara natomiast wjazdy mają, być koloru czerwonego. 
Prosimy o udzielenie informacji czy należy rozbić tą pozycje na dwie różne gdzie 4294m2 to nawierzchnia 
z kostki szarej a 1431m2 nawierzchnia z kostki koloru czerwonego? Czy też uznać że całość nawierzchni 
ma być koloru szarego?
Odpowiedź nr 1:
Do wyceny zadania należy przyjąć obie pozycje: 4294m2 kostki szarej i 1431m2 kostki 
czerwonej.

Pytanie nr 2
W poz.  nr  10 przedmiaru robót  -  Chodniki  z kos&i brukowej  betonowej  grubości  8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 1559m2- z podanej normy wynika iż ma to 
być kostka szara natomiast  dokumentacja  projektowa mówi  o kostce  grafitowej.  Jaką kostkę należy 
kalkulować w tej pozycji?
Odpowiedź nr 2
Chodnik ma być wykonany z kostki grafitowej.

Pytanie nr 3
W poz. nr 16 przedmiaru robót - Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - podana jest ilość 25,924m - prosimy o udzielenie informacji czy jest to wartość
prawdziwa gdyż dokumentacja mówi o 627mb krawężnika najazdowego?
Odpowiedź nr 3 
W zadaniu należy wykonać 627 mb krawężnika najazdowego

Pytanie nr 4
W poz.  nr 19 przedmiaru robót -  Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej  z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilość 715,8m natomiast dokumentacja projektowa mówi o 
654mb. Którą wartość należy uznać za prawdziwą?
Odpowiedź nr 4
Obrzeża betonowe należy wykonać na długości 654 mb.

Pytanie nr 5
W poz. 24 i 25 przedmiaru robót - słupki do znaków oraz znaki podana jest ilość 26szt natomiast opis 
techniczny mówi o 29szt? Którą wartość należy kalkulować w ofercie?
Odpowiedź nr 5
Do kalkulacji należy przyjąć 26 sztuk słupków do znaków i znaków.
Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych 
odpowiedzi w składanych ofertach.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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