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RG.271.22.2018.AF
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło w dniu 26.09.2018 r. do
Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.22.2018.AF, dotyczącego
„Przebudowy drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele gm.
Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1
1. W jakim celu zamawiający zamieszcza elementy branży sanitarnej? Czy trzeba wykonać
przepompownie oraz kanalizację?
Odpowiedź: Kanalizacja deszczowa została wykonana przez zamawiającego. W związku powyższym
zakres zadania nie obejmuje wykonania przepompowni oraz budowy kanalizacji.
Pytanie 2
Proszę określić czy droga ma być z kostki betonowej czy z asfaltu, gdyż jest zamieszczone różne
projekty z innymi rozwiązaniami. W jakim celu jest przedstawiony szereg projektów.
Odpowiedź: Droga ma być wykonana z kostki betonowej jest to określone na przekrojach oraz w
przedmiarze robót.
Pytanie 3
Czy zjazdy maja być wykonane z kostki betonowej gdyż w każdym z kilku projektów jest zdanie:
„Nawierzchnia ulicy Hiacyntowej zostanie powiązana z drogami bocznymi gruntowymi za pomocą
zjazdów z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5m.”
Odpowiedź: Nawierzchnie zjazdów publicznych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym,
który przewiduje wykonanie zjazdów publicznych z kostki betonowej.
Pytanie 4
Z czego dokładnie ma być wykonany mur oporowy? Proszę podać dokładniejszą interpretację materiału
w przedmiarze pustak ogrodzeniowy grubości 40 cm na rysunku szerokość 40 cm długość 60 brak
wysokości, brak informacji czy jest to jakiś pustak ozdobny. W takich wymiarach jak 40x60 pustak nie
występuje.
Odpowiedź: Mur ma być wykonany z pustaka szalunkowego o wym. Szer. min. 30cm, długość min
50cm, wysokość min 25cm. Nie jest to pustak ozdobny
Pytanie 5
Podbudowa 0-31,5 jaki materiał Państwo dopuszczacie.
Odpowiedź: Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Projekt przewiduje
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm ze skał naturalnych.
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