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Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
w miejscowości Szałe.

na

przebudowę

drogi

gminnej

675537

ul.

Kaliska

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm
następującej treści:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W kosztorysie w poz. nr 60 jest zapis o poboczach z gruntu rodzimego, natomiast w opisie technicznym
w punkcie 4.2. jest zapis iż pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego lub destruktu.
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać pobocza.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż pobocza należy wykonać na szerokości 0,75 cm na całej długości odcinka.
3. Kosztorys ofertowy poz. nr 60 prosimy o wyjaśnienie na jaka grubość należy wykonać pobocza.
4. W opisie technicznym w punkcie 4.2. jest zapis, iż należy wykonać ścinkę poboczy na szer. 1 m.
Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 60 kosztorysu należy ująć wykonanie ścinki poboczy - na całej długości
poboczy to jest 4100 m na szer. 1 m ?

5. Kosztorys ofertowy poz. nr 58. Prosimy o podanie ilości odcinków barier.
6. Pozycja 8 d.1 kosztorysu " Remont chodnika z kostki brukowej betonowej - 20 % nowego materiału " został
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określony w ilości 600 m . Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy dla powyższej pozycji kosztorysu
przyjęto prawidłową jednostkę obmiaru ?

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:
Ad.1. Pobocza należy wykonać zgodnie z zapisem w kosztorysie ofertowym, z gruntu rodzimego.
Ad.2. Potwierdzamy wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m na długości 4,100 km.
Ad.3. Średnia grubość warstwy gruntu rodzimego poboczy wynosi 10 cm.
Ad.4. Ścinkę poboczy należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na długości 4,100 km i szerokości
0,75 m gr. do 10 cm.
Ad.5. Pozycja numer 58 kosztorysu - ilość odcinków barier wnosi 8.
Ad.6. Pozycja 8 kosztorysu przyjąć do wyceny " Remont chodnika z kostki brukowej betonowej - 20 %
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nowego materiału " - 600 m .

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/Sebastian Wardęcki

