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ZAMAWIAJĄCY  

GMINA ŻARNÓW 

Nr IGWK.Z.271.2.2021 Wszyscy Wykonawcy 

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie”. 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 , 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień do zapisów SWZ: 

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki do wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny 

w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową 

i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne 

do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają 

stan rzeczywisty? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia. 

3. Zgodnie z częścią opisową projektu pobocza ul. Północnej i Cmentarnej powinny mieć 10 cm 

grubości, natomiast zgodnie z przekrojami i przedmiarem na tych ulicach należy wykonać pobocza 

grubości 7 cm. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i jednoznaczne określenie grubości poboczy 

jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego postępowania. 

Odpowiedź: Należy wykonać pobocza grubości 7 cm zgodnie z przedmiarem. 

4. Zgodnie z przedmiarem należy rozebrać przepust w ul. Cichej w km 0+066,5. Czy Zamawiający 

potwierdza, że w ramach przedmiotowego postępowania nie należy wykonać nowego przepustu 

w miejsce tego rozebranego? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie. 

Odpowiedź: W ramach przedmiotowego postępowania należy wykonać nowego przepustu w miejsce 

tego rozebranego zgodnie z pozycją 14 oraz 15 Odwodnienia korpusu drogowego. 

5. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie zjazdów do posesji nie wchodzi w zakres 

przedmiotowego postępowania? Jeśli nie to prosimy o podanie powierzchni zjazdów i technologii ich 

wykonania oraz uzupełnienie w tym zakresie. 



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie zjazdów do posesji nie wchodzi w zakres 

przedmiotowego postępowania. 

6. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno – asfaltowe do realizacji niniejszego 

projektu mają spełniać wymagania norm PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 i Wymagań Technicznych 

WT-Z I wt-2 wyd. 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej: 

„…-nawierzchnia ścieralna drogi gminnej dla KR1…” 

Oraz’”…-warstwa wiążąca drogi gminnej dla KR1…” 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno – asfaltowe do realizacji niniejszego 

projektu mają spełniać wymagania norm PN-EN 13043, PN-EN 13108-1 i Wymagań Technicznych 

WT-Z I wt-2 wyd. 2014 dla kategorii ruchu KR 1-2, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 
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