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WYJAŚNIENIE - INFORMACJE   DO  SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  Nr 6 

 
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. 4 

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

zmianami)    informuje: 

     
1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P lub 

AC22P na warstwę wyrównawczą. 
 

2.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie na przepusty rurowe pod zjazdami materiały o 

parametrach nie gorszych niż w Dokumentacji Projektowej. Materiały te muszą spełniać 
warunki STWiOR, przed wbudowaniem winny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych dla 

przepustów zjazdowych, mogą zostać dopuszczone do wbudowania przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po przedstawieniu ich parametrów technicznych. 
                                                                                                                                                  
4. Zamawiający informuje, na  zadaniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1138K relacji 

Łobzów -Swojczany, odc. Jeżówka - Swojczany od km 0+000 do km 5+295, dl. 

5,295km" należy wykonać ścieki z elementów betonowych typu ciekokrawężnik  o 

wymiarach 30x33x50cm.   
 
5. Wykaz znaków został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, rodzaj folii 

 został określony w kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót. 

 

6. Zamawiający informuje, destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania nawierzchni 

zostanie wykorzystany do zaklinowania wzmocnienia nawierzchni tłuczniem. Pozostałe 

poz. należy wycenić wg. technologii wskazanej w przedmiarach 
 
7.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. 

 



 

8.Roboty budowlane, w tym układanie warstw nawierzchni jezdni należy realizować w 

oparciu o zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt zmiany organizacji ruchu 

na czas prowadzenia prac.  
 

9. Technologia wykonania oznakowania poziomego -                                                                                                

Oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne gładkie. 
 
10.Wykonawca nie może zmieniać pozycji kosztorysu ofertowego.                                                           

Wykonanie 10,0 mb - barieroporęczy mostowej, stalowej typu ciężkiego na słupku IPE 

160, oraz 32,0 mb - barier stalowych sprężystych, typ SP-05, na słupkach IPE 100 z 

rozstawem słupków co 4 m należy skalkulować w pozycji 3.17 przedmiaru dotyczącego 

przebudowy przepustu odwodnieniowego dr. 1176K ul. Szarkowiec w m. Charsznica.  

 

11. Materiały pochodzące z rozbiórki, które nie zostaną wykorzystane na budowie stanowią 
własność Zamawiającego. Miejscem odwozu będzie plac przy ul. Warszawskiej 11 w 

Miechowie. 
 
12. Prefabrykowane ścianki czołowe dla przepustów zjazdowych fi 50 zostaną dopuszczone do 

wbudowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego po przedstawieniu ich parametrów 

technicznych. Ścianki czołowe dla przepustów drogowych i przepustów zjazdowych fi 80 

winny być wykonane bezpośrednio na placu budowy w technologii „wylewane na mokro”. 
 
13. Zgodnie z założeniami projektów przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych nr 1175K i 

1176K oraz 1177K i 1138K  konstrukcje nawierzchni dróg i ich parametry zostały 

zaprojektowane dla kategorii ruchu KR2, natomiast warstwy nawierzchni bitumicznych z 

betonu asfaltowego (w-wa wiążąca i ścieralna) AC16W i AC11S mają być wykonane z 

mieszanek spełniających wymogi kategorii KR3. 

 

 

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


