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Dotyczy: 

„Przebudowa drogi gminnej 326001 T Mierzwin – Bełk – Kwasków od km 1 + 728 do km 2 + 

882 (Znak:  DOŚ.271.2.2019)” 

Pytania do Zamawiającego: 

1. W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji projektowej oraz rzutu zagospodarowania 

terenu z naniesionymi widocznymi oznaczeniami wymaganego zakresu prac do wykonania, 

na podstawie którego można wyliczyć ilości niezbędnych do wykonania robót, prosimy o 

potwierdzenie, że wszystkie ilości podane w przedmiarze robót (w pozycjach od 1 do 5) są 

prawidłowe, stanowią podstawę do wyceny i zawierają wszelkie niezbędne elementy 

konieczne do realizacji robót. W przypadku braku potwierdzenia powyższych informacji, 

prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do 

wyceny robót. 

2. Prosimy o informację, czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez 

uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego? 

3. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 

Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014? 

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablicy informacyjnej o 

robotach kontraktowych w myśl zapisów SST nr D-M.00.00.00? 

5. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, 

prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektów wymaganych 

przez Zamawiającego tablic informacyjnych. 

6. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, 

prosimy o określenie ich ilości. 
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7. Czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi? 

Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego. 

8. Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – 

zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu 

Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy 

pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? 

Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych 

rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu 

Gwarancji i Rękojmi. 

9. Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania 

niejasności podczas kalkulacji. 

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie wyrównania podbudowy za 

pomocą mieszanki kruszyw zgodnie z zapisami załączonej SST nr D-04.08.04 „Wyrównanie 

podbudowy tłuczniem”. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

11. W załączonym zbiorze specyfikacji technicznych brak specyfikacji o nr D-04.04.04 

„Podbudowa z kruszywa łamanego” do której odnosi się SST nr D-04.08.04 „Wyrównanie 

podbudowy tłuczniem”, prosimy o zamieszczenie jej na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

12. Informujemy, że zgodnie z zapisami SST nr D-04.08.01d „Wyrównanie istniejącej 

nawierzchni do wymaganego profilu betonem asfaltowym. Warstwa wyrównawcza 

(AC11W, AC16W – ruch KR1 i KR2)” pkt. 1.3 należy wykonać wyrównanie istniejącego 

odcinka drogi masą asfaltową wyrównawczą w ilości 100 kg/m2, podczas gdy przedmiar 

robót w poz. nr 3 przewiduje wykonanie wyrównania masą wyrównawczą asfaltową w ilości 

75 kg/m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Z poważaniem, 

Piotr Chmura 

Specjalista ds. kosztorysowania 

STRABAG Sp. z o.o. 

Dyrekcja Wschodnia 

Oddział Kielce – Radom 

 


