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INFORMACJA 
 

 

dotyczy: „Remont chodnika w miejscowości Petryki” 

Zamawiający, informuje, że na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) informuję, że Wykonawca 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Remont 

chodnika w miejscowości Petryki” , złożył zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam odpowiedzi na zadane 

pytania: 

 

Pytanie 1 
W kosztorysie poz. nr 12 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami 

doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm  26-75 pojazdów na godzinę, natomiast wg 

opisu technicznego oraz rys. nr 2 i nr 3 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu. 

 

Pytanie 2 
W kosztorysie poz. nr 15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami 

doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm  26-75 pojazdów na godzinę, natomiast wg 

opisu technicznego oraz rys. nr 3 należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu. 

 

Pytanie 3 
Wg rysunku nr 2 oraz opisu technicznego na wjazdach należy wbudować oporniki 12x25 na podsypce 

cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie z betonu C8/10. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o 

weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu. 
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Pytanie 4 
Wg rysunku nr 2 oraz opisu technicznego na wjazdach należy wbudować oporniki 15x22 na podsypce 

cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie z betonu C8/10. Brak takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o 

weryfikację i ewentualną korektę kosztorysu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dokonał korekty kosztorysu. 

 

Pytanie 5 
Prosimy o określenie rodzaju i koloru kostek brukowych jakie należy wbudować zarówno na wjazdach 

jak i na chodniku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa, że należy wbudować 30% kostki brukowej Holland koloru czerwonego i 

70% kostki brukowej Holland koloru szarego. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców jak również należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

oferty, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin złożenia wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ i udzielenie na nie odpowiedzi, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu 

składania ofert.  

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć za 

pośrednictwem formularza dostęu na miniPortalu- https//miniportal.uzp.gov.pl do dnia                       

06 kwietnmia 2021r do godziny 10:00 
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