
Złotów, dnia 16.01.2020 r. 
ZP.271.01.2020.RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                  Wszyscy Wykonawcy 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi w m. 

Dzierzążenko” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.                

         

            Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia 

źródła zapytania oraz odpowiedzi. 

           Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ 

nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

1. Czy Inwestor potwierdza, iż przestawienie słupów oświetleniowych nie wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia i leży po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie Wykonawcy: 

2. Proszę o wyjaśnienie jakie krawężniki należy wbudować? W przedmiarze i opisie są 

krawężniki 15x30cm natomiast w szczegółach konstrukcyjnych i przekrojach normalnych 

20x30cm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Należy zastosować krawężniki 15x30.  

 

 Pytanie Wykonawcy: 
3. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podbudowie ma zostać wykonana kostka kamienna? W 

dokumentacji projektowej są rozbieżne informacje - podbudowa z kruszywa gr. 20 cm oraz 

podbudowa z betonu B-7,5 gr. 18 cm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podbudowa z kruszywa 20 cm.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

4. Proszę o sprecyzowanie jaka kostka granitowa ma zostać wbudowana? W projekcie można 

znaleźć rozbieżności co do wymiarów kostki (18x18x18 lub 15/17 lub wys. 16 cm-

przedmiar). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Kostka granitowa 15/17, dopuszczalne też zastosowanie kostki granitowej 16/16.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

5. Proszę o informację czy odtworzenie ogrodzenia na działce nr 395/5, ma zostać wykonane 

z nowych elementów czy w miarę możliwości może zostać odtworzone z materiałów z 

rozbiórki? 

 

http://www.bip.gminazlotow.pl/


 

Odpowiedź Zamawiającego: 

O ile to możliwe z materiałów z rozbiórki, gdy zabraknie materiału lub będzie zniszczony - z 

materiałów nowych.  

 

Pytanie Wykonawcy: 

6. Czy zjazdy należy wykonać z kostki szarej czy w kolorze? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zjazdy należy wykonać z kostki szarej 

 

Pytanie Wykonawcy: 

7. Z jakiej kostki należy wykonać dojścia - chodniki? W przedmiarze jest kostka gr. 6 cm 

natomiast w projekcie kostka grubości 8 cm. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dojścia-chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm.  

 


