
 
 

Gostynin, dnia 01.04.2021 r. 
 
 
ZP. 271.1.2.2021 
 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont drogi gminnej 
ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie 
 
 
          Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy oraz z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w 
niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
PYTANIE 1 
W opisie technicznym pkt. 1.6.12 Odbudowa istniejących nawierzchni pkt. 1 Odtworzenie nawierzchni 
asfaltowych wymienione są trzy warstwy z mieszanki bitumicznej : - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego gr. 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. min 6 cm - warstwa podbudowy z 
betonu asfaltowego gr. min 7 cm Zgodnie z rysunkiem nr 8 – Odtworzenie nawierzchni podane są tylko 
dwie warstwy z mieszanki bitumicznej : - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - warstwa 
podbudowy z betonu asfaltowego gr. min 7 cm Prosimy o uszczegółowienie warstw bitumicznych przy 
odtworzeniu nawierzchni oraz podaniu typu mieszanek z betonu asfaltowego na podbudowę oraz 
warstwę wiążącą.  
 
ODPOWIEDŹ 1 
 

Zamawiający przypomina że przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy (opisane oddzielnymi 
dokumentacjami).  
 

Wykonanie m.in. nawierzchni bitumicznych obejmuje w swym zakresie Etap II zgodnie z projektem 
drogowym i przedmiarem dla tego etapu (w tym w szczególności warstwy ścieralne w sumie 5 cm + 
skropienie emulsją) 
 

Realizując zakres robót dla odbudowy nawierzchni (zgodnie z ostatnim rysunkiem nr 8 dla Etapu I dla 
NAWIERZCHNII BITUMICZNEJ) należy zastąpić warstwę „Podbudowy zasadniczej typu BA-0/20 – 
gr. 7 cm” takiej samej grubości warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
(odpowiednio 385.32 m2 i 397.03 m2 dla poszczególnych sieci) i należy to wycenić i uwzględnić jako 
koszty Etapu I.    
Natomiast warstwy „powyżej”  wykonać zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia dla 
Etapu II.  
 
PYTANIE 2 
W przedmiarze dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej brakuje pozycji dla 
odtworzenia nawierzchni – warstw z piasku stabilizowanego mechanicznie, kruszywa łamanego oraz z 
mieszanek bitumicznych – prosimy o uzupełnienie.  
 

ODPOWIEDŹ 2 
 

W przedmiarze robót (dla Etapu I) dotyczących prac wodociągowych i kanalizacyjnych ujęte są pozycje 
dotyczące zakupu i transportu piasku do wykonania zasypania wykopu sprzętem oraz zagęszczenie 
mechaniczne  nasypów. Jeśli chodzi o warstwy kruszywa łamanego Wykonawca – realizując Etap I – 
powinien uwzględnić do wyceny tego etapu zadania koszty: 



1) 20cm warstwy z kruszywa łamanego + warstwę piasku średnioziarnistego gr. 10cm 
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z rysunkiem nr 8 dotyczącego odtworzenia „nawierzchni 
bitumicznej” w ilości po 385.32 m2 (dla poszczególnych warstw) przy robotach kanalizacji 
sanitarnej pozycja w przedmiarze 1.1.5  

2) oraz  koszty 20cm warstwy z kruszywa łamanego + warstwę piasku średnioziarnistego gr. 10cm 
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z rysunkiem nr 8 dotyczącego odtworzenia „nawierzchni 
bitumicznej” w ilości po 397.03 m2 (dla poszczególnych warstw) przy robotach sieci 
wodociągowej pozycja w przedmiarze 2.1.5 

 

Pozostałe warstwy nawierzchni poza wymianą „podbudowy typu BA gr 7 cm” na warstwę kruszywa 7 
cm – tak jak to wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 1 – nie dotyczą części Etapu I. 
 
Zgodnie z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Części I punkt 7 
Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót wyłączając odtworzenie nawierzchni drogi i pobocza do stanu pierwotnego na terenie dz. 
nr. ew. 1236  
  

oraz w Części 3 punkt 8 
Wykonawca dokona kompleksowego odtworzenia terenu budowy po zakończeniu robót do stanu nie 
gorszego niż z przed ich rozpoczęciem, co udokumentuje fotograficznie zdjęciami z przed rozpoczęcia 
prac i po ich zakończeniu z wyłączeniem odtworzenia nawierzchni drogi i pobocza do stanu pierwotnego 
na terenie dz. nr. ew. 1236 
 
PYTANIE 3 
Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz profile przyłączy 
wodociągowych. 
 

ODPOWIEDŹ 3 
W sporządzonej dokumentacji nie posiadamy rysunków profili sieci bocznych (przyłączy) dotyczących 
wodociągu i kanalizacji ściekowej. Trasy przyłączy widoczne są na mapie zagospodarowania terenu a 
miejsca włączenia na rysunkach profili podłużnych sieci. Długości i ilości przyłączy potrzebne do 
wyceny zawarte w przedmiarze. 
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