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Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz.: 318, 236
obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn; 35/1, 314/1 obręb Petryki
Zamawiający, Gmina i Miasto w Stawiszynie, informuje iż do przedmiotowego postępowania
zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 w nawiązaniu do art. 38 ust.1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 r.
z późn zm.) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1
SST D-05.03.23a nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje wymagania dla w/w wg
nieaktualnych przepisów. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych
zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338.
Odpowiedź:
Zamawiający dostosowuje wymagania dla betonowych kostek brukowych zgodnie z
obowiązującą normą PN-EN 1338.
Pytanie 2
Ad kosztorys ofertowy poz. nr 28. W pozycji tej jest grubość 3 cm, jak również na przekrojach
normalnych, natomiast w opisie technicznym w punkcie 4.4 jest wiążąca gr 4 cm. Prosimy o
wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Grubość warstwy wiążącej wynosi 3cm.
.
Pytanie 3
Ad kosztorys ofertowy poz. nr 65-67. Ze względu na brak informacji o wielkości znaków i typie,
w celu prawidłowej wyceny prosimy o zamieszczenie projektu org. ruchu.
Odpowiedź:
Projekt stałej organizacji ruch zostanie udostępniony wyłonionemu w drodze przetargu
wykonawcy robót budowlanych. Do wyceny należy przyjąć znaki o wielkości średniej oraz folie
drugiej generacji.
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Pytanie 4
Ad kosztorys ofertowy poz. nr 59. Prosimy o zmieszczenie rysunku poręczy U 11a.
Odpowiedź:
.
Należy wykonać barierkę U-11a zgodnie z załączonym rysunkiem. Rys. 1

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia:
Zastępca Burmistrza
/-/ Grzegorz Kaczmarek
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