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Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: ,rPrz,ebudowa

drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki

ŚIąskie

Wyjaśnienie nr 1

Ętanie nr 1

SST D-05.03.05a Nawierzchnia zbetonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT:1 i W]:2

zawiqa zapisy WT:1:2010 oraz WT:z 2010. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie

warstwy ścieralnej WT-l:ż0l4 "Kruszywa", wydanymi załącznikiem do zaruądzęnia nr 46

GDDKiA z dnia 25.09.2014r. oraz WT-2 2014 "Nawięrzchnie asfaltowe"o wydanymi

załącznikiem do zarządzenia nr 5 4 GDDKiA z dnia I 8 . 1 L20 l 4r.?

Odpowiedźnr 1,

Zanawiający dopuszcza wykonanię warstwy ścieralnej zgodnie z WT:-1:20I4 oraz WT:
2:2014.



Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ przetareu nieograniczonego pn: ooPrzebudowa

drogi powiatow,ej nr 1365D uI. Parkowa w Wilczynie, gm. Oborniki

Śtąskie

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 1

Jaką konstrukcję należy przyjąó pod miejsca postojowe w rejonie świetlicy? W których

pozycjach kosztorysovyych należy uwzględnió koszty wykonania miejsc postojowych?

Odpowiedźnr'l,

Zalłęs przedmiotowęgo zamówienia nie obejmuję wykonania miejsc postojowych.
Utwardzęnię tęręnu w granicach pasa drogowego w sąsiedńryię świetlicy - konstrukcja jak
poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa niezwiązanej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków płatności za wykonane rcboty z
faktury końcowej na miesięczne faktury częściowe?

Odpowiedź nr 2

Zamaw iający nie wyraża zgody.

Ętanie nr 3

Czy Zamawiający nie przewiduje wyciŃi drzew, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie

drogi (często w projektowanym poboczu)? Iak naleĘ postąpić w przypadku odkrycia
systemu korzeniowego kolidującęgo z projektowaną konstrukcją poszerzenia jezdni?

Odpowiedźnr 3

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzęw. Pracę w sąsiedźwie drzęw należy prowadzić
ręcznie z naleĘtą ostroznością w celu zminimalizowania wpływu robót na system
korzeniowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgodnie z opisem projektu i przedmiarem robót wskaze miejsce wywozu

materiału przęzfiaczonego do utylizacji? Jeśli tak w jakiej odległości od placu budowy?



Odpołr iedź nr 4

Zgodnie z przedmiarem oraz opisem materiał pozr skanv z frezowania nalęży wykorzystać
do rr r konania umocnionych poboczy. Utylizacja zbednl ch na budowie matęriałów leży po
stronie \Vl,konawcy i na jego koszt.

Pytanie nr 5

Czy Zamalvtający uzgodnił z właścicielem działki 1,5314 mozliwość wypuszczenia i
poźniejszego spiętrzenia wody w stawie, które będzie konieczne do wykonania przepustu

fi1500 \,yraz ze ścianką zelbetową?

Odpowiedźnr 5

Nie ma mozliwości wypuszczęnia wody ze stawu.
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