
               

 

         

 

 
 

 
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH 

UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61                 

do końca i ul. Graniczna”  
 
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, w imieniu 
Gminy Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca udziela informacji na postawione 
zapytania do SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego: 
 
Pytanie   
Prosimy o wyjaśnienie różnicy między Specyfikacją Techniczną Warunków Wykonania                 
i Odbioru Robót a projektem budowlanym.  
 
  a/ W Specyfikacji Technicznej w części dotyczącej odbudowy nawierzchni przyjęto 
podbudowę pod nawierzchnię z mas mineralno-bitumicznych z kamienia łamanego o gr. 15 + 
8 cm i bitumu 5 + 3 cm oraz przyjęto pod wszystkie nawierzchnie 10 cm warstwy 
odsączającej z piasku. Natomiast wg dokumentacji projektowej gr podbudowy wynosi 20 cm 
następnie wyrównanie podbudowy mieszanką bitumiczną w ilości 100 kg/m2 oraz warstwę 
ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zakres robót drogowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją i przedmiarami robót tj. 10 
cm warstwa odsączająca, 20 cm podbudowa, warstwa asfaltowa 4 cm. 
 
Pytanie  
  b/ W Specyfikacji Technicznej określony został stopień zagęszczenia gruntu po wykopach            
w drodze ul. Granicznej na 100% Proctora, czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu nie 
ujętych w pozycjach przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Do zasypki wykopów w drodze asfaltowej ul. Granicznej należy zastosować zgodnie                      
z  zawartymi założeniami w specyfikacji technicznej grunty dobrze zagęszczające się, gdzie 
zagęszczenie musi wynosić 100% Proctora. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 
powinien wbudować stosowny materiał i przewidzieć wymianę gruntu. 
 
Pytanie 
c/ W książce przedmiarów nie ujęto wywozów na wysypisko wraz z opłatami za składowanie 
ziemi powstałych z wyporności skał i podsypek, czy Zamawiający przewiduje wykonanie 
stosownych wywozów. 
 
 
 



Odpowiedź: 
Należy w cenie kontraktowej ująć wszystkie wywozy nadmiaru gruntu, skał, gruzu  na 
wysypisko z wszystkimi opłatami. 
 
Pytanie 
d/ Czy zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej materiał na podsypkę oraz obsypkę 
kolektora dostarczony zostanie przez Inwestora. 
 
Odpowiedź: 
Materiał na podsypkę, obsypkę wykonawca dostarcza i wbudowuje na własny koszt.  
 
 
 
 
         Burmistrz 
 
         Wojciech Durak 


