
G M I N A  P O P Ó W
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów; woj. śląskie 
NIP: 574 20 64 608

ZP. 271.06.2020
Zawady, dnia 12 stycznia 2021 r.

Do:
Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie on. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki, ul. Słoneczna"

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 11.01.2021 r. działając na podstawie art. 
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1 :
Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami odtworzenia nawierzchni z Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kłobucku. Warunki są z datą 10.11.2016 r. i zgodnie z zapisem obowiązują 24 miesiące.
Odpowiedź:
Przedmiotowa inwestycja posiada obowiązującą decyzję o pozwoleniu na budowę n r399/17z  dnia 03.08.2017 r. 
Starosty Kłobuckiego, w związku z powyższym wydane warunki są aktualne.
Pytanie 2:
W przedmiarze poz. nr 15 oraz poz. 16 jest niezgodność wielkości powierzchni wykonania podbudowy z 
projektem odtworzenia nawierzchni. Przedmiar przyjmuje wykonanie podbudowy dla całej szerokości chodnika 
oraz połowy jezdni natomiast w projekcie odtworzenia nawierzchni (lys. nr 3} wykonanie podbudowy w drodze 
należy wykonać na szerokości 1,5-2 m. Prosimy o korektę przedmiaru i podanie jaką szerokość przyjąć do 
wyceny.
Pytanie 4:
W przedmiarze poz. 19, 20 jest niezgodność wielkości powierzchni wykonania warstwy wiążącej z projektem 
odtworzenia nawierzchni. Przedmiar przyjmuje wykonanie warstwy wiążącej dla połowy jezdni, natomiast w 
projekcie odtworzenia nawierzchni [rys. nr 3) wykonanie warstwy wiążącej w drodze należy wykonać na 
szerokości 1,65-2,15. Prosimy o korektę przedmiaru i podanie jaką szerokość przyjąć do wyceny.
Pytanie 5:
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej odtworzenia krawężników oraz obrzeża.
Odpowiedź do pytań 2,4,5 :
W projekcie budowlanym, a tym samym i w przedmiarach przyjęto zgodnie z decyzją PZD odtworzenie 
nawierzchni do połowy jezdni. Zgodnie z zapisem warunku wykonania inwestycji tj. połowa jezdni, wykonano 
projekt odtworzenia i na rys. nr 3 wykazano również odtworzenie do połowy jezdni. Jednoścześnie zapis w 
decyzji PZD pkt. 9 - odbudowa konstrukcji jezdni na całej trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej - połowa 
jezdni..... - zgodnie z tym zapisem wykonano przedmiar i kosztorys.
Natomiast projekt odtworzenia nawierzchni uzgodniony w PZD zakłada mniejsze szerokości odbudowy 
konstrukcji.
Mając na uwadze zapis w decyzji uznano go za właściwy i wiążący.
Mając na uwadze możliwości ponownego wykorzystania krawężników i obrzeży, ich odtworzenie jest zawarte 
łącznie z odbudową konstrukcji nawierzchni.
Pytanie 3:
W przedmiarze poz. 17 -  montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych podano 10513 m2. 
Prosimy o sprawdzenie ilości.
Odpowiedź:
Wartość w pozycji 17 przedmiaru jest prawidłowa i wynosi 10513 m2.


