
Marcinowice, 28.03.2013r. 

Dotyczy przetargu  nr OR.271.2.2013  z dnia 18.03.2013r. na realizację zamówienia p.n.  

„Przebudowa drogi gminnej nr 111725D” 

 

Pyt. 1 

W opisie technicznym pkt. 2 oraz na dołączonym planie sytuacyjnym istnieje zapis, że przepust 

kamienny w okolicy 0+350 wymaga całkowitej przebudowy. W przedmiarze nie ma pozycji dot. 

przebudowy przepustu. Proszę o informację czy jego przebudowa wchodzi w zakres zadania. Jeśli tak 

to proszę o dokładne informacje dotyczące zakresu prac. 

Odp. 1 

Należy wycenić wykonanie nowego przepustu betonowego Ø 1000 mm długości 12 m wraz z 

wykonaniem ścianek czołowych. 

 

Pyt. 2 

Na planie sytuacyjnym w okolicy 0+020 strona lewa znajdują się zapisy, że ścianę czołową wlotu do 

przepustu pod zjazdem należy odbudować. W przedmiarze brak takiej pozycji. Proszę o informację o 

stanie innych przepustów pod zjazdami, które znajdują się na terenie inwestycji. Czy wymagają one 

przebudowy i czy wchodzi to w zakres zadania. 

Odp. 2 

Należy wycenić wykonanie nowego przepustu betonowego Ø500 wraz ze ściankami czołowymi. 

Ponadto należy wycenić wykonanie przepustu odcinek 0+100 betonowego Ø 400 wraz ze ściankami 

czołowymi,  wykonanie nowego przepustu na odcinku 0+314,19 betonowego Ø400 wraz ze ściankami 

czołowymi, oraz wykonanie przepustu na odcinku 0+400 betonowego Ø 80 wraz ze ścinkami 

czołowymi. 

Pyt. 3 

W pkt. 7 opisu technicznego widnieje zapis przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty 

przygotowawcze w postaci usunięcia drzew rosnących przy drodze gminnej, co wymaga uzyskania 

odpowiednich zezwoleń. Proszę o informację, które i ile drzew należy usunąć. Brak takiej pozycji w 

przedmiarze. 

Odp. 3 

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. W trakcie realizacji zadania w przypadku wystąpienia 

kolizji z drzewem na bieżąco będziemy podejmować decyzję o ewentualnej wycince drzew. Należy 

wycenić wycinkę krzaków na odcinku 0+377 do 0+425,37. 



Pyt. 4 

Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys ofertowy, którego pozycje są zgodne z 

pozycjami z książki przedmiarów. 

Odp. 5 

Wycena musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania zgodnie z 

dokumentacją, a załączony przez Zamawiającego przedmiar jest tylko poglądowy. 

 

 


