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Wizna, dnia 14.11.2019 r.
GK.271.1.6.2019
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Budowy i rozbudowy dróg gminnych, na terenie gminy Wizna”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz rozdziału III. SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Udostępnienie rysunków remontowanych przepustów pod koroną drogi.
Odpowiedź:
Remont istniejących przepustów, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, będzie obejmował
rozbiórkę umocnień istniejących skarp i niezbędnych do poprawnego wykonania robót odcinków
istniejących przepustów oraz wydłużenie istniejących przepustów i obrukowanie skarp i dna rowów
przy wlotach/wylotach. W miarę możliwości należy zachować istniejące spadki dna przepustów. Ilości
powierzchni umocnień i długości odcinków przedłużanych przepustów zgodnie z kosztorysem.
W celu lepszego wglądu w sytuację załączamy plan sytuacyjny z pokazanymi robotami towarzyszącymi
(na załączonym rysunku pokazane liniami koloru czerwonego).
Szczegółowych rysunków remontowanych przepustów nie wykonywano.
Pytanie nr 2:
Udostępnienie tabel robót ziemnych, zdjęcia humusu, wyrównania powierzchni.
Odpowiedź:
Tabele w załączeniu.
Pytanie nr 3:
Uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie poboczy, oraz doprecyzowanie z jakiego materiału mają
zostać wykonane.
Odpowiedź:
Pobocza, zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, mają być wykonane z kruszywa
niewysadzinowego z grupy nośności podłoża G1 (bez specjalnych wymagań). W związku z tym, że
korpus drogowy również powinien zostać wykonany z takiego materiału, materiał potrzebny do
wbudowania w pobocza został uwzględniony pozycjach kosztorysowych dotyczących nasypów.
Odpowiedź na zapytanie nie prowadzi do modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Zastępca Wójta
mgr inż. Włodzimierz Łąka

