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ZAPYTANIE NR 2 Z ODP. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  

Solniki Wielkie – dz. nr 535, 536 AM 1 
 

1. W kosztorysie ofertowym zawarto pozycje dotyczące wykonania kanalizacji (pozycje 4-7), 

natomiast w dokumentacji projektowej brak jest lokalizacji, przebiegu, warunków 

gruntowo wodnych i innych danych technicznych pozwalających przygotować ofertę. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w wskazanym zakresie. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany 

jednoznacznie w sposób umożliwiający precyzyjną wycenę. 

Odp. Zamawiający omyłkowo załączył dla tego etapu inwestycji przedmiary robót 

kanalizacyjnych, przewidzianych do realizacji na innym odcinku. Zamawiający na 

stronie internetowej zamieścił poprawiony – kosztorys ofertowy. 

 

2. W projekcie Budowlano-wykonawczym Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Solniki Wielkie położonej na działkach – dz. nr 533, 534, 535, 536 AM 1 na stronie 

8 w pkt 2.4.2. Odwodnienie zapisano: „na długości 485 mb ułożone zostaną 

prefabrykowane ścieki betonowe, które pokazano na planie sytuacyjnym nr 1” Brak jest 

rysunku pokazującego lokalizację w/w ścieku. Brak jest pozycji kosztorysowej 

obejmującej w/w prace, prosimy o jej dodanie. 

Odp. Także w tym przypadku opis dotyczy wykonania ścieków prefabrykowanych 

przewidzianych do wykonania na odcinku nie będącym przedmiotem tego 

postępowania. Wykonawca do oferty nie powinien wyceniać przedmiotowych robót. 

 

3. Uzgodnienie DSDIK z dnia 11.01.2017(8) r. narzuca obowiązek przygotowania projektu 

stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Czy w ramach zadania wykonawca zobowiązany 

jest przygotować, uzgodnić i wdrożyć oba w/w projekty? Jeżeli tak, to brak jest pozycji 

kosztorysowej obejmującej powyższe prace – prosimy o dodanie pozycji. 

Odp. TAK, Wykonawca będzie musiał wykonać przedmiotowe prace. Zamawiający  

w kosztorysie ofertowym uzupełnił brakujące pozycje w tym zakresie. 

 

4. W uzgodnieniu DSDIK dotyczącym przebudowy dwóch zjazdów publicznych z drogi 

wojewódzkiej nr 451 w miejscowości Solniki Wielkie z dnia 01.02.2018 r. w uwadze dot. 

połączenia konstrukcji wskazano:  
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Brak jest pozycji kosztorysowych uwzględniających powyższe prace m.in. frezowanie, 

dodatkowe podbudowy bitumiczne, ułożenie geokompozytu. Prosimy o załączenie 

szkicu precyzującego sposób wykonania połączenia poprzez stopnie.  

 

Odp.    Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków. Wykonawca musi wycenić roboty 

na podstawie opisu podanego w uzgodnieniu z DSDiK. Zamawiający w kosztorysie 

ofertowym dodał pozycję do wyceny przedmiotowych robót. 

 


