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Obrazów, dnia 23.01.2019 r. 

INFORMACJA  

 

dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Wykonanie podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz 

łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1  
Z uwagi na zapis SWZ pkt. 3.2, iż załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny z 
Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu 
robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu proszę o odpowiedź, czy Zamawiający posiada opracowaną 
dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie. Na 
podstawie udostępnionych dokumentów Wykonawca nie jest w stanie określić zakresu robót oraz rzetelnie 
wycenić roboty. 
Odpowiedz  
Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznych na remont dróg gminnych poprzez wykonanie podbudowy 
z kruszywa naturalnego oraz łamanego. Dokumentacje techniczne zostaną opracowane po rozstrzygnięciu 
przetargu. Nadmieniam, że planowane jest wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego o łącznej długości 
3000 mb i szerokości 3 m oraz wykonanie na istniejącej podbudowie z kamienia naturalnego podbudowy z 
kamienia łamanego o łącznej długości 6000 mb i szerokości 3 m. Wykaz dróg przedstawia niniejsza tabela.   
 
Lp Miejscowość  Drogi z kruszywa naturalnego 

szerokości 3 m 

Drogi z tłucznia kamiennego 

szerokości 3m 

1 Sucharzów  150 300, 200 

2 Rożki  500  

3 Lenarczyce  150 150, 200 

4 Malice   500 

5 Węgrce Panieńskie   60, 440 

6 Obrazów   170 

7 Głazów  500 100 

8 Świątniki  300 200 

9 Bilcza  200, 200, 100  

10 Dębiany  230 300, 70 

11 Kleczanów   100, 110, 140, 150 

12 Komorna   370, 130 

13 Zdanów  500 

14 Chwałki   500 

15 Wierzbiny   300, 300  

16 Piekary   500 

17 Święcica  105, 395   

18 Żurawica  170  

19 Jugoszów   210 

 Razem  3000,00 mb/9000,00 m2 6000,00 mb/18000,00 m2 
 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy wykonania nawierzchni boiska do piłki siatkowej na działce ewid. nr 86/1 w msc. Jugoszów. Wg 
przedmiaru poz. 7 należy wykonać warstwę odsączającą gr. 10cm z piasku. Zgodnie z STWIOR D-04.04.00 do 
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wykonania warstwy odsączającej stosuje się kamień smerdyński. Czy Zamawiający do wykonania warstwy 
odsączającej dopuszcza zastosowanie piasków grubo lub średnioziarnictych lub pospółki o parametrach: 
- szczelność określona zależnością: D15/d85 ≤ 5 
- zagęszczalność określona zależnością: U=(d60/d10) ≥ 5 
- wskaźnik wodoprzepuszczalności: k≥ 8 m/doba? 
 
Odpowiedz  
STWiORB dotyczy robót budowlanych do wykonania podbudowy na drogach oraz placach gminnych z kruszywa 
naturalnego oraz łamanego.  
Przy wykonaniu boiska do piłki siatkowej na działce o nr ewid. 86/1 w miejscowości Jugoszów Zamawiający 
przewiduje do wykonania warstwę odsączającą z piasku wiślanego kopanego płukanego. Całkowita grubość 
warstwy odsączającej po zagęszczeniu winna wynosić 30 cm. 

 


