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PFiZP 271.4.2020         Stawiszyn 30.04.2020r 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś 

Trzecia- etap I” 

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 2019 r. 1843) , 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

 

 

Pytanie 1 

Proszę określić zakres przewidzianego remontu studzienek ściekowych. Przedmiar robót nie 

określa wykonania prac remontowych, wskazując wykonanie tych robót jako nowych. 

Odpowiedź: 

Do kalkulacji ceny należy przyjąć wielkość wyliczeń  i pozycje zgodnie z przedmiarem robót. 

Pytanie 2 

Proszę określić frakcję kruszywa naturalnego przewidzianego do wykonania dolnej warstwy 

podbudowy nawierzchni drogowej. 

Odpowiedź: 

Należy zastosować frakcję kruszywa naturalnego 0-63 

Pytanie 3 

Mam pytanie odnośnie pozycji 8 dotyczącej wywozu gruzu. Jest zawarte 75m3. Łączna suma 

gruzu wynosi 267,7 m3. 

 

Odpowiedź: 

Do kalkulacji ceny należy przyjąć wielkość wyliczeń zgodnie z przedmiarem robót. 

 

Pytanie 4 

Odnośnie remontu przepustów pkt. 9, 10, 11 

na czym ma polegać remont przepustów  jaka jest jego długość, z jakiego materiału ma być          

wykonana ława i jaka jest średnica remontowanego przepustu? Czy do pozycji 9, 10, 11            

powinien być doliczony wywóz czy coś innego z tym zrobić? 
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Odpowiedź: 

Do kalkulacji ceny należy przyjąć wielkość wyliczeń  i pozycje zgodnie z przedmiarem robót. 

Pytanie 5 

Czy do remontu przepustów rurowych może być zastosowana rura PP SN 8Ø600? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do remontów przepustów rurowych rur PP. 

Pytanie 6 

Prosimy o załączeniu planu zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji przepustów 

Ø600oraz załączenie rysunku szczegółowego ścianki czołowej dla ww przepustu, który ma 

zostać zastosowany.  

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja          

przepustów zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i           

Kierownika budowy. 

Pytanie 7 

Prosimy o zaznaczenie na planie zagospodarowania terenu lokalizacji studzienek ściekowych 

Ø500 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa została opracowana jako uproszczona. Szczegółowa lokalizacja         

studzienek ściekowych fi500 zostanie wskazana przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Kierownika budowy. 

Pytanie 8 

Prosimy o wyjaśnienie czy projekt przewiduje odprowadzenie wody deszczowej z wpustów 

Ø500. Jeśli tak to z jakich rur ( z podaniem średnicy, rodzaju materiału i zaznaczeniem 

przebiegu kolektorów odpływowych na planie zagospodarowania terenu). 

 

Odpowiedź: 

Projekt nie przewiduje remontu rur odprowadzających wodę z wpustów deszczowych.  

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 
Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


