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Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa  

ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina 

Swarzędz”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Rysunki przekrojów normalnych dotyczących konstrukcji drogowych pokazują, iż warstwa 

ulepszonego podłoża z mieszanek stab. Cementem występuje również pod ławami 

betonowymi i krawężnikami stanowiącymi obramowanie jezdni ul. Katarzyńskiej.  

Z przekrojów poprzecznych dla poszczególnych miejsc oraz z obliczeń przedstawionych  

w przedmiarach załączonych do postępowania wynika, iż nie są one uwzględnione do 

wykonania. Proszę o jednoznaczne określenie czy warstwa wzmocnienia podłoża  

z mieszanki stabilizowanej cementem ma występować również pod ławami i krawężnikami 

betonowymi. Jeśli tak to proszę o korektę przedmiarów korytowania i robót ziemnych dla 

tego zakresu. 

Wyjaśnienie nr 1 

Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem ma również 

występować pod ławami i krawężnikami. Poprawne wartości pozycji w kosztorysie będą 

odpowiednio wynosić dla numeru: 

250 z wartości 7541 m2 wartość 7994 m2, 

260 z wartości 7541 m2 wartość 7994 m2, 

320 z wartości 6924,09 m2 wartość 7643,4 m2, 

340 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2, 

350 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2, 

360 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2. 

 



Pytanie nr 2 

W ramach usunięcia kolizji z siecią gazociągową wysokiego ciśnienia przewidziano 

wykonanie nowego zabezpieczenia poprzez konstrukcję z betonowych elementów 

prefabrykowanych. Projekt tej przebudowy przewiduje również wykonanie tymczasowej drogi 

(objazdu) na okres wykonania ww. konstrukcji. W przedmiarach nie wskazano pozycji 

dotyczącej wykonania tymczasowej drogi na czas robót nad gazociągiem wysokiego 

ciśnienia. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na odcinku przebudowy 

zabezpieczenia sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia? Czy wówczas jest możliwość 

rezygnacji z wykonania tymczasowej drogi na ww. potrzeby? Proszę również o informacje  

w jakiej pozycji zostały te koszty ewentualnie ujęte i która specyfikacja techniczna wykonania 

robót wskazuje na wymagane parametry i sposób wykonania ww. drogi tymczasowej. 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający zezwoli na całkowite zamkniecie drogi przy wyznaczeniu objazdów. Wówczas 

jest możliwość na rezygnacje z tymczasowej drogi. 

 

Pytanie nr 3 

Czy w ramach wykonania ww. zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia Wykonawca 

powinien uwzględnić wymianę istniejącej izolacji na istniejącej rurze gazociągu wysokiego 

ciśnienia? 

Wyjaśnienie nr 3 

Wykonawca powinien uwzględnić wymianę istniejącej izolacji na istniejącej rurze gazociągu 

wysokiego ciśnienia. 

 

Pytanie nr 4 

W projekcie budowy sieci wodociągowej przewiduje się wykonanie sieci z rur PE SDR17. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sieci wodociągowej metodą 

przewiertów/przecisków przy użyciu rur PE z płaszczem naddanym? 

Wyjaśnienie nr 4 

Do oferty należy przyjąć rozwiązanie z dokumentacji technicznej. 
 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót przy całkowitym zamknięciu 

odcinków ulic Katarzyńskiej z wytyczeniem odpowiednio objazdów po drogach gminnych? 

Wyjaśnienie nr 5 

Zamawiający zezwoli na całkowite zamkniecie drogi przy wyznaczeniu objazdów . 

 



Pytanie nr 6 

W projekcie przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i krzewów.  Proszę o wskazanie czy 

drewno z wycinki będzie zagospodarowane przez Zamawiającego czy też pozostaje do 

utylizacji w gestii Wykonawcy. 

Wyjaśnienie nr 6 

Utylizacja drewna jest po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7 

W związku z pytaniem/odpowiedzią nr 15 z dnia 28.12.2021, prosimy o informację jaką 

gwarancję należy przyjąć na oznakowanie poziome grubowarstwowe? 

Wyjaśnienie nr 7 

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego 

wynosił 36 miesięcy od daty ukończenia inwestycji. 

 

 
 
 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 
                                     


