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Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: ,rPrzebudowa

drogi po,wiatowej nr 136§D ul. Parkowa w Wilczynie, gm" Oborniki

Wyjaśnienie nr 3

Pytanie nr 1

Zgodnie z projektem budowlanym oraz zapisami SST, na poszęrzęniach jezdni, na

odtworzeniu jezdni po remoncie przepustów oraz na zjazdach indywidualnych,

ptzewióziana jest warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym CI,512,0<4,0 MPa, natomiast w przedmiarach widnieje warstwa

odsączĄąca.

Prosimy o uściślenie, którą technologię na\eży zastosować?

Odpowiedźnr L
W nviąku zzamięszczeniem aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawazęgo na
stronie internętowej w dniu t4.03.2019 r. powinna być warstwa odsączająaazpiasku.

Ętanie nr 2

W projekcię budowlanym przebudowywany odcinek drogi koirczy się w km 0 + 539,39 km,

w przedmiarach natomiast mamy odcinęk o długości 522,50m.

Prosimy o podanie poprawnej dfugości przebudowywanej drogi?

Odpowiedź nr 2
W związku z zamięszczęnięm aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawazęgo na

stronię internetowej w dniu t4.03.2019 r. długość odcinka wynosi 522,50 m.

Śląskie



Ętanie nr 3
Prosimy o zamięszczęnię rysunków szczegółowych dotyczących przebudowywanych
przepustów fi 500 mm i fi 1500 mm?

Odpowiedź nr 3

W opisie technicznym jest opis ścianek prefabrykowanych oruz nofina wg której powinna
byó wykonana ścianka.

Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ przetargu nieograniczonego pn: ooPrzebudorva

drogi powiatowej nr 1365D ul. Parkowa w Wilczynien gm. Oborniki

Śląskie

Wyjaśnienie nr 4

Pytanie nr 1

Prosimy o informację jaką warstwę należy przyjąó na spód poszerzefi drogi, czy zgodnie z

przedmiaręm- warstwę odsączaj ąaą gr.l5cm czy zgodnie zprzekrojami projektowymi -

warstwę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 15cm?

Odpowiedżnr l

W związku z zamięszczenięm aktualnej wersji projektu budowlano-wykonawczęgo na
stronię intęrnętowej w dniu 14.03.20t9 r.powinna byó warstwa odsączająca z piasku gr. 15

cm.

Pytanie nr 2

Czy ścianka przepustu fi 1500 powinna być prefabrykowana czy wylewanai zbrojona na

miejscu?

Odpowiedź nr 2

Dopuszcza się alternafinie wykonanie ścianek przepustu wylewanych na mokro na placu
budowy.

Z poważaniem
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