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WYJAŚNIENIE  DO  SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  Nr 3 

 
Dot.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca: 

1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, 
2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783, 
3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice – Charsznica,  
4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca – Swojczany – Dąbrowiec, 
5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K, 
6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K,  
7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz. 907 ze 

zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 

 

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1138K Łobzów-Swojczany 
Pytanie nr 1                                                                                                                                                          
W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi wraz z umocnieniem 

skarpy km 4+345 przepust 060 dł. 16,1 m. Podany przepust nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. 

Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru. 
Odpowiedź nr 1                                                                                                                                           
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
 Pytanie nr 2                                                                                                                                                        
Opis techniczny zakłada wykonanie umocnienia skarpy w ilości 100,00 m2. Czy należy przyjąć do 

wyceny dany zakres robót , jeżeli tak, prosimy podać jaki materiał przyjąć do umocnienia? 
Odpowiedź nr 2                                                                                                                                               
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
Pytanie nr 3                                                                                                                                                
Przedmiar robót poz. 3.8. zakłada wykonanie ścieku z elementów betonowych - ciękokrawężnikowy, 

natomiast w pozostałej dokumentacji mowa jest o cieku muldowym. Prosimy o sprecyzowanie jaki 

rodzaj cieku przyjąć do wyceny?  
Odpowiedź nr 3                                                                                                                                                
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
 
 
 
 



 

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783 
Pytanie nr 4                                                                                                                                                        
W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy 

km 1+080 przepust 060 dł. 7,7 m oraz w km 4+150 przepust 080 dł. 14,00 m . Podany remont przepustów 

nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru. 
Odpowiedź nr 4                                                                                                                                                 
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
Pytanie nr 5                                                                                                                                                     
Według opisu technicznego w km 0+000- 0+450 należy wykonać warstwę profilującą w ilości 50kg/m2. 

Podany zakres nie jest uwzględniony w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia czy powyższy zakres robót 

ma być uwzględniony w ofercie? 
Odpowiedź nr 5                                                                                                                                           
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
Pytanie nr 6                                                                                                                                              
Dokumentacja projektowa zawiera przekrój typowy w km 0+387- 0+730, który zakłada wykonanie na 

danej długości konstrukcji jezdni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- bitumicznej gr. 4, - 

warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- bitumicznej śr. 50kg/m2, - frezowanie nawierzchni śr. gr. 

2 cm. Podany zakres nie jest uwzględniony w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia czy powyższy zakres 

należy uwzględnić w ofercie?  
Odpowiedź nr 6                                                                                                                                              
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 

 
Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1176K Podlesice – Charsznica 
Pytanie nr 7                                                                                                                                                         
W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy: 

- km 5+022 przepust 0100 dł. 8,0 m, - km 4+500 060 podano dwie różne długości 8,5 m i 7.5 m, - km 

5+156 080 podano dwie różne długości 14,0 m i 6,7 m. Podany remont przepustów nie jest uwzględniony 

w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz ewentualną korektę przedmiaru. 
Odpowiedź nr 7                                                                                                                                            
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 

Pytanie nr 8                                                                                                                                                        
Opis techniczny zakłada wykonanie remontu studni kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu na szczelny 

betonowy natomiast brak pozycji w przedmiarze dotyczącej podanego zakresu. Prosimy o wyjaśnienia 

czy powyższy zakres należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak, prosimy załączyć dokumentację dotyczącą 

podanej studni.  
Odpowiedź nr 8                                                                                                                                           
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 

Pytanie nr 9                                                                                                                                             
Przedmiar robót zakłada wykonanie chodnika, przekroje typowe załączone do dokumentacji nie obejmują 

w swoim zakresie wykonania chodnika natomiast w opisie technicznym mowa o wykonaniu chodnika ale 

podane są dwie różne lokalizacje. Prosimy o wyjaśnienia powyższych rozbieżności.  
Odpowiedź nr 9                                                                                                                                  
Prawidłowa lokalizacja chodników to: km 6+642 – 6+672 str. P,   km 6+652 – 6+672 str. L. 
 
 
 
 



 

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1177K Tczyca – Swojczany – Dąbrowiec 
Pytanie nr 10                                                                                                                                                       
W opisie technicznym przyjęto remont przepustu wraz z murkami czołowymi oraz umocnieniem skarpy:                  

- km 0+777 przepust ramowy 80x80 dł. 5,5 m,                                                                                                            

- km 2+020 przepust 1,0 x 1,0 +0,8 d1.10,2 m,                                                                                                            

- km 0+025 przepust  fi 0,8 dł. 19,2 m,                                                                                                                        

- km 2+590 przepust 3 x 0,8 dł. 12,1 m.                                                                                                 

Podany remont przepustów nie jest uwzględniony w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia oraz 

ewentualną korektę przedmiaru. Dotyczy: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 

1176K"  
Odpowiedź nr 10                                                                                                                                          
Projekt budowlany zakłada pierwotny, zwiększony zakres inwestycji. Zakres rzeczowy przedmiotu 

zamówienia określają pozycje kosztorysów ofertowych, przedmiary robót i specyfikacje technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wycenę zadania należy dokonać w oparciu o te elementy. 
 
Dotyczy przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K 
Pytanie nr 11                                                                                                                                                    
Opis techniczny zakłada odtworzenie ogrodzenia wokół istniejącej stacji transformatorowej, którego 

obecnie nie ma, a które było w przeszłości natomiast brak jest pozycji w przedmiarze dotyczącej 

podanego ogrodzenia. Czy należy wykonać powyższe prace, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie pozycji 

przedmiarowej. 
Odpowiedź nr 11                                                                                                                                            
Zamawiający nie przewiduje odtwarzania ogrodzenia wokół istniejącej stacji transformatorowej. 
Pytanie nr 12                                                                                                                                                
Pozycja 7.5 przedmiaru robót zakłada ułożenie na zatokach postojowych warstwy mrozoodpornej z 

kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 25 cm, natomiast według przekrojów oraz opisu technicznego 

podana warstwa powinna mieć grubość 27 cm. Prosimy o wyjaśnienia jaką grubość przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź nr 12                                                                                                                                         
Właściwą grubością warstwy mrozoodpornej jest 25 cm. 
Pytanie nr 13                                                                                                                                                   
Czy obniżenie kabla energetycznego NN wchodzi w zakres zadania? 
Odpowiedź nr 13                                                                                                                              
Zamawiający nie przewiduje obniżenie kabla energetycznego NN. 
 
 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią wszystkich odpowiedzi i wyjaśnień umieszczonych na 
stronie internetowej Zamawiającego.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


