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Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dla przetargu pn. jw. 

BRANŻA DROGOWA 
  1. Na jaką grubość należy przyjąć frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni ?  
      W przedmiarze robót branży drogowej jest pozycja nr 4 dotycząca rozebrania  
      istniejącej konstrukcji jezdni o grubości do 40 cm .Jednocześnie w SIWZ jest  
      zapis, że uzyskany z frezowania nawierzchni asfaltowej destrukt bitumiczny  
      należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego co sugeruje, że najpierw należy  
      sfrezować nawierzchnię bitumiczną a dopiero później przystąpić do rozbiórki  
      konstrukcji. 
  2. Prosimy o korektę liczby słupków i tarcz znaków drogowych w przedmiarze  
      (poz. 49 i poz. 50). Z projektu stałej organizacji ruchu dla odc. km 0+700 do  
      km 1+445 wynikają inne niż podane w przedmiarze ilości. 
  3. Czy na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy zastosować taki sam beton  
      asfaltowy jak dla nawierzchni jezdni ? Zamieszczona SST dla warstwy ścieralnej  
      dotyczy tylko mieszanki dla KR 4. 
  4. Czy znaki D6 (przejście dla pieszych) należy wykonać jako aktywne czy  
       fluorescencyjne ? 
BRANŻA SANITARNA 
  5. Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót, montażu i demontażu podwieszeń  
       rurociągów i kanałów. Na trasie budowanego kanału, występują przewody  
       wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne. 
  6.  W specyfikacji technicznej jest mowa, że istniejące kable należy zabezpieczyć za  
       pomocą rur dwudzielnych. W przedmiarze przyjęto zabezpieczenie przez  
       podwieszenie. Jaki sposób zabezpieczenia należy wycenić? 
  7. Wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa,  
      odległość ścian wykopu, od ścian studni o średnicy do 300 cm, powinna wynosić  
      dla wykopów umocnionych 0,75 m. Średnica zewnętrzna studni Ø 1000 mm, to 
      1,50 m, dodając 2 x 0,75 m, to daje wykop pod studnię o wymiarach   
      3,00 x 3,00 m. W przedmiarze przyjęto wykop o wymiarach 2,40 x 2,40 m.  
      Prosimy o zmianę przedmiaru na wykopy, a co za tym idzie na umocnienie  
      i zasypkę. 
  8. Prosimy o zastosowanie tej samej metody do liczenia wykopów pod wpusty  
      ściekowe i zmianę przedmiaru. 
  9. Wg specyfikacji technicznej, należy wykonać ręcznie obsypkę zabezpieczającą  
      rury, do wysokości 30 cm nad wierzch rury. Brak takiej pozycji w przedmiarze.  
      Prosimy o dopisanie takiej pozycji do przedmiaru.  
10. Prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji – wykonanie przepadu przy studni  
      S 28. Różnica poziomów wynosi 0,97 m. Wg sztuki budowlanej, włączenie bez 
      przepadów wykonuje się, gdy różnica poziomów nie przekracza 0,50 m. Jaki  
      trójnik należy zastosować na przepadzie 400/400 czy 400/300. 
11. Jak należy wykonać miejsce wlotu rowu do studzienki S 36 (Ø 500). 
12. Wg profili, umocnienia wlotów rowu do kanalizacji są w punktach W1, W3  
      i ewentualnie przy studzience S 36, to daje 3 szt. W przedmiarze jest 1 szt.  
      Prosimy o zmianę przedmiaru. 
13. Gdzie znajduje się wylot drenarski W4, wyszczególniony w poz. nr 15     
      przedmiaru. Nie ma go ani na profilu, ani na sytuacji. 
 



14. Prosimy o dostarczenie profili wpustów ściekowych z przykanalikami. Brak ich  
      w zamieszczonej dokumentacji przetargowej. 
15. W specyfikacji technicznej jest mowa o wykonywaniu prób szczelności kanałów.  
      Brak ich w przedmiarze. Czy będą wykonywane próby ciśnienia i należy je  
      wycenić, czy wystarczy kamerowanie kanałów? 
16. Czy na trasie budowanej kanalizacji, występuje woda gruntowa powyżej  
      posadowienia kanału. Jeżeli tak, to prosimy o podanie poziomu jej występowania  
      od poziomu terenu. Prosimy też o informację, czy jest to zwierciadło swobodne  
      czy naporowe.  
17. Czy poniżej poziomu posadowienia kanału, występują grunty nienośne, które  
      należy wymienić? Jeżeli tak, to prosimy o podanie grubości i długości warstwy  
      którą należy wymienić. Prosimy również o dopisanie tej pozycji do przedmiaru,  
      gdyż wg specyfikacji, miejsca po wybranej ziemi, należy wypełnić mieszanką  
      piaskowo – cementową. 

       
 


