
 

 

str. 1 z 9 

                                            Swarzędz, dnia 6 września 2019r. 

WZP.271-29/2019 
 

 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
dotyczy postępowania przetargowego pn: „Rozbudowa bazy transportowej  
w Garbach przy ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz”. 
 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego: 

 

Uzupełnienie do odpowiedzi nr 2 opublikowane w dniu 05.09.2019 r. 

Odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych przystosować dla ruchu sprzętu 

ciężkiego oraz autobusów. 

Zamawiający zastępuje przedmiar odtworzenia nawierzchni podany w wyjaśnieniach 

w dniu 05.09.2019 na aktualny.  

 

Pytanie nr 1 

W związku z brakiem przekazanego projektu drogowego, który powinien wskazywać 

w jakiej technologii i w jakich warstwach należy wykonać odtworzenie nawierzchni po 

zakończeniu wykonanych robót ziemnych, proszę o przekazanie informacji technicznej 

o poszczególnych warstwach jakie należy wycenić i jakich wymagać będzie 

Zamawiający.  Jest to istotne , gdyż teren na którym należy wykonać odtworzenie 

nawierzchni użytkowany jest przez transport ciężki, na potrzeby którego nawierzchnia 

spełniać musi inne warunki techniczne niż transport osobowy. 

Wyjaśnienie nr 1 

Należy wykonać następujące  warstwy odtworzeniowe nawierzchni placów 

manewrowych dla autobusów: 
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa ścieralna  - 5cm 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych – warstwa wiążąca  - 7cm 

Podbudowa tłuczniowa 16-31,5 - gr. 20 cm 

podbudowa betonowa C12/15 - gr 20cm 

warstwa odsączająca (wymiana gruntu pospółka) – 30cm 

W przedmiarze robót budowlanych należy dodatkowo uwzględnić : 

 -    Nawierzchnia gr 20 cm z betonu C12/15 o gr. 20cm. Powierzchnia 1160 m2 

Pospółka – zasypanie z zagęszczeniem o gr. 30cm. Powierzchnia 1160m2 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – szczegół nawierzchni.  

Zamawiający uzupełnia przedmiar dotyczący odtworzenia nawierzchni w pasie 

wykopu. 

 

Pytanie nr 2 

Pozycje kosztorysowe wskazują na zamontowanie konstrukcji o rozpiętości 4mb 

podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Podwieszeń rurociągów i 

kanałów. Proszę o informację czego ten zakres dotyczy i z jakimi elementami 

następuje kolizja wymuszona podwieszaniem wspominanych linii oraz w jakim miejscu 

następują rzeczowe kolizje? 

Wyjaśnienie nr 2 

Na terenie bazy transportowej przechodzi się 2x pod ciepłociągiem, 2x pod 

wodociągiem, 3x pod kablami energetycznymi i 1x pod telekomunikacją. 

Wykonawca jak zobowiązany, zgodnie z prawem budowlanym, do zabezpieczenia 

uzbrojenia podziemnego w trakcie trwania robót budowlanych. 

 

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację stanowiąca załącznik do wyjaśnień z 

dnia 30.08.2019 r. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje 

zmianę treść specyfikacji w zakresie terminu składania ofert do dnia 17.09.2019 r. do 

godz. 10:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega 

również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu  17.09.2019 r. o godz. 10:30. 

 

          Z poważaniem 

          Burmistrz  

          Marian Szkudlarek 


