
Dodatkowe informacje od zamawiającego 

 

1. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr ewid. dz. 2684/1 , 2788 w miejscowości Jeżowe – droga obok 

Wikarówki:  

1.1. Według rysunku nr 3 (plan normalno-konstrukcyjny) warstwa dolna podbudowy z kruszywa ma grubość 15  cm.  

W przedmiarze (poz.6) ma grubość 20 cm  Czy Wykonawca ma wycenić podbudowę z kruszywa o grubości 15 cm?  

W poz. 6 ma być grubość 20 cm  

1.2. Proszę o podanie głębokości studni z poz. 14 lub zamieszczenie rysunku.  

Głębokość studni do 3 m.  

1.3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załącznik graficzny o którym mowa w poz. 12 przedmiaru lub      

podanie wymiarów korytka .   

Korytka Prefabrykowane Beton. Wymiary: 50x60x15m.  

1.4. Proszę o podanie średnicy przepustów z poz. 15 przedmiaru.  

Średnica przepustów: 400mm  

1.5. Proszę o podanie grubości korytka z pozycji 13 przedmiaru lub zamieszczenie rysunku. Czy mają to być korytka   typu 

AcoDrain z rusztem ?   
Korytka Prefabrykowane Betonowe. Wymiary: 50x60x15 cm.  

1.6. Do kogo należy zdjęty humus oraz materiał z korytowania ?  

Zdjęty humus i materiał z korytowania należy dla Zamawiającego.  

1.7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ? TAK  

2. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr dz. ewid.4262 , 4533/115 , 4533/117 w miejscowości Jeżowe -   droga 

obok Banku:  

2.1 Proszę o podanie grubości korytka z pozycji 10 przedmiaru lub zamieszczenie rysunku. Czy mają to być 

korytka  typu AcoDrain z rusztem ?   
Korytko Prefabrykowane Betonowe. Wymiary: 50x60x15 cm.  

2.2 Do kogo należy materiał z korytowania ?  

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

2.3 Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ? TAK  

3. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cholewiana Góra nr dz. ewid. 1676/5:  

3.1 Do kogo należy materiał pozyskany w wyniku robót przygotowawczych i ziemnych ?  

Materiał pozyskany w wyniku robót należy do Zamawiającego.  

3.2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części przelotowej przepustu z poz. 16 przedmiaru z rur PP ?  

TAK  

4. Pytania dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej oraz placu przy budynku OSP Jeżowe na działkach nr ewid.  

4253/2 oraz 4254/1:  

4.1 Do kogo należy materiał pochodzący z rozbiórki i robót ziemnych, który nie został ponownie wbudowany ?  

Materiał z rozbiórki i robót ziemnych należy do Zmawiającego.  

5. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej na dz. nr ewid. 7156/9 w miejscowości Jeżowe Kowale:  

5.1 Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm 

natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.  

Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.  

5.2 Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie regulację istniejących studzienek ? TAK  

5.3 Do kogo należy materiał z korytowania ?  

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

6. Pytania dotyczące utwardzenia placu na działce nr ewid. 7610 w miejscowości Jeżowe Kameralne:  

6.1 Proszę o zamieszczenie rysunku dla pozycji 7 przedmiaru. Czy Wykonawca ma wykonać studzienkę 

systemową z tworzywa fi 400 mm z wpustem D400 ?  Proszę o podanie głębokości studzienki.  

Studzienka Systemowa z tworzywa fi 400 mm, do głębokości 1,5 m.  

6.2 Do kogo należy materiał z korytowania ?  



Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

7. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 4843/1 w miejscowości Jeżowe Zaborczyny  oraz 

przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 4799 w miejscowości Jeżowe Zaborczyny.  

7.1 Do kogo należy materiał z korytowania ?  
Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

7.2 Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm 

natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.  

Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.  

8. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 7356, 7222, 7259 w miejscowości Jeżowe Kowale 

(droga do Kozaka):  

8.1 Do kogo należy materiał z korytowania ?  
Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

8.2 Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm 

natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.  
Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.  

8.3 Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ? TAK  

9. Pytania dotyczące  przebudowy drogi gminnej „Murowanka” ETAP II na dz. nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 

624/2, 625/2 w miejscowości Groble:  

9.1 Czy w ramach poz. 3 przedmiaru wykonawca ma wykonać:  

- wymianę włazu żeliwnego na typ ciężki D 400 fi 600, - TAK  

- ustawienie pierścienia dystansowego, - TAK  

- ustawienie pierścienia odciążającego ?- TAK  

9.2.  Do kogo należy materiał z korytowania i usunięcia humusu ?  

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.  

10. Pytania dotyczące całego zadania:  

10.1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie  wykonanie projektów organizacji ruchu na czas robót dla 

poszczególnych dróg ? NIE  

10.2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i/lub pionowego. Jeżeli tak to prosimy 

o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu. NIE  

10.3. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 

wszystkich dróg i placów czy tylko tam gdzie jest to uwzględnione w przedmiarze ?  

 

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uwzględnić tam gdzie jest w przedmiarze 


