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Grójec, dnia 9.04.2019 r.

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu pn: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.

Pytanie 1:
Prosimy o informację do kogo należy materiał z rozbiórki?
Odpowiedź:
Do Wykonawcy.
Pytanie 2:
Prosimy o informacje jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny
chodników, zjazdów, opaski, progów zwalniających oraz ścieżki rowerowej?
Odpowiedź:
 chodniki – kostka brukowa typu bulwar klasyczny, gr. 8 cm, kolor żółty
 zjazdy - kostka brukowa typu bulwar klasyczny, gr. 8 cm, kolor grafitowy
 ścieżki - kostka brukowa typu holland bez fazy, gr. 8 cm, kolor czerwony
 opaski - kostka brukowa typu bulwar klasyczny, gr. 8 cm, kolor grafitowy
 progi zwalniające - kostka brukowa typu behaton, gr. 8 cm, kolor szary
Pytanie 3:
Prosimy o sprecyzowanie jaka kostkę kamienną i w jakiej ilości należy uwzględnić
podczas wyceny poz. 19 kosztorysu ofertowego? Zgodnie z załączonym kosztorysem
ofertowym jest to kostka 8x8 na długości 149,9 m, natomiast w zamieszczonej SST oraz
szczegółach konstrukcyjnych jest kostka granitowa 8x11 na długości 766,0 m.
Odpowiedź:
Do wyceny należy uwzględnić kostkę granitową o wymiarach 8x11 (w zależności od
producenta) koloru jasnoszarego jak krawężnik strzegomski – 4,8 (m2/tonę). Ilość według
kosztorysu ofertowego.
Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie czy podczas wyceny należy uwzględnić wzmocnienie podłoża
geosyntetykiem zgodnie z załączoną SST w ilości 7090,02 m2.
Odpowiedź:
Wycenę należy wykonać na podstawie pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 5:
Czy gwarancja na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na całość zadania?
Odpowiedź:
Oznakowanie poziome do wykonania jako grubowarstwowe. Gwarancja na oznakowanie jest
tożsama z gwarancją na całość zadania (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych powstałych
nie z winy wykonawcy robót). Więcej informacji dotyczących wykonania robót na stronie
159 SST.
Pytanie 6:
Prosimy o korektę poz. 29 kosztorysu ofertowego w zakresie ilości kruszywa. Zgodnie z
załączoną dokumentacja górna warstwa podbudowy ma mieć grubość 20 cm. Natomiast
wyliczenia zawarte w poz. 29 wskazują na 15 cm grubości.
Odpowiedź:
Pozycja 29 kosztorysu ofertowego nie wymaga poprawy, dotyczy uzupełnienia wykonanej już
podbudowy z kruszywa w I etapie.
Pytanie 7:
Czy przedmiotowa inwestycja będzie realizowana również na ulicy Wyszyńskiego?
Jeżeli nie, to prosimy o poprawienie opisu stałej organizacji ruchu.
Odpowiedź:
Przedmiotowa inwestycja (projekt stałej organizacji ruchu) nie będzie realizowana na ulicy
Wyszyńskiego.

