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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
 
DOTYCZY: WD/TP/210707/1 

PRZEBUDOWA DW 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 
W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI – DOKOŃCZENIE ZADANIA. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 

z ich wyjaśnieniami, tj.: 

1 Zapytanie 

Proszę o podanie lokalizacji przewiertu długości 40 m, pozycja nr 122 przedmiaru robót 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dołącza plan sytuacyjny z lokalizacją przewiertu. 
2 Zapytanie 

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przewiertu 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dotyczącej przewiertu. W opisie pozycji 

przedmiarowej podano średnicę oraz typ maszyny do wykonania przewiertu. 

3 Zapytanie 

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji deszczowej 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dołącza dokumentację techniczną dotyczącą kanalizacji deszczowej.  

4 Zapytanie 

Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, prosimy o jego 

udostępnienie 

Wyjaśnienie 

Zmawiający nie posiada prawomocnego pozwolenia na wycinkę drzew ponieważ nie przewiduje ich 

wycinki w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

5 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie zestawienia drzew przeznaczonych do wycinki – dotyczy poz. 61 przedmiaru 

robót 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie posiada zestawienia drzew przeznaczonych do wycinki. Pozycja 61 przedmiaru robót 

odnosi się jedynie do pielęgnacji drzew tj. przycinki gałęzi wybranych drzew. 

6 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie zestawienia roślinności ozdobnej przeznaczonej do przeniesienia wraz 

z podaniem docelowej lokalizacji - dotyczy poz. 62 przedmiaru robót 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie posiada zestawienia roślinności ozdobnej przeznaczonej do przeniesienia. Zamawiający 

założył, iż w trakcie robót może zaistnieć konieczność przeniesienia takiej roślinności jako 1 komplet. 

W wypadku braku konieczności przeniesienia roślinności, Zamawiający zrezygnuje z wykonania robót 

określonych w poz. 62 przedmiaru robót. 

7 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zadania 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dołącza opinię geotechniczną dla przedmiotowego zadania. 

8 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie STWiORB 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że STWiORB zostały dołączone jako uzupełnienie do WTW 2017 v.6.  
9 Zapytanie 

Prosimy o określenie, czy na przedmiotowy zadaniu należy wycenić rury kanalizacji deszczowej 

z wydłużonym kielichem (rozbieżność między opisem przedmiotu zamówienia, a przedmiarem robót). 

Wyjaśnienie 

Rury kanalizacji deszczowej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 
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10 Zapytanie 

W przedmiarze i opisie technicznym występują rozbieżności w ilości rur kanalizacji deszczowej oraz 

drenażu - prosimy o określenie, które ilości należy przyjąć do wyceny. 

Wyjaśnienie 

Do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót. 

11 Zapytanie 

Prosimy o potwierdzenie, czy w poz. 15 i 16 kosztorysu podano prawidłowe ilości?  
W obu pozycjach podano tą samą ilość prac do wykonania, natomiast w opisie pozycji jest informacja, że 

zasypki pospółką należy wykonać w 80% mechanicznie, a w 20 % ręcznie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza, iż w poz. 15 i 16 kosztorysu podano prawidłowe ilości. 

12 Zapytanie 

Prosimy o wskazanie lokalizacji przewiertu o dł. 40 m 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dołącza plan sytuacyjny z lokalizacją przewiertu. 

13 Zapytanie 

Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej gr. 50 cm (ilość 1 

239,10 m2 – poz. 64 i 65 kosztorysu), wraz z udostępnieniem przekroju konstrukcyjnego jezdni 

w miejscu występowania tej konstrukcji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie wyklucza wykonania robót polegających na wymianie podłoża gruntowego na odcinku 

od km 0+000 do km 0+820 z uwagi na jego różnorodność. Warstwę 50 cm z kruszywa należy traktować 

jako wzmocnienie podłoża gruntowego, na którym należy formować konstrukcję jezdni zgodnie 

z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy po wykonaniu stabilizacji podłoża gruntowego cementem 

z dodatkiem środka jonowymiennego zostaną osiągnięte parametry określone w dokumentacji 

projektowej, Zamawiający zrezygnuje w wykonania robót w poz. 64 i 65 kosztorysu. W związku 

z powyższym zamawiający nie wskazał lokalizacji wykonania podbudowy (wzmocnienia podłoża 

gruntowego) i nie dołączył przekroju konstrukcyjnego jezdni. 

14 Zapytanie 

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego oraz profilu podłużnego kanalizacji deszczowej 

do wykonania. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dołącza opis techniczny wraz z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej. 

15 Zapytanie 

Prosimy o określenie średnicy kształtek do wykonania kaskady poz. 30 Kosztorysu. 

Wyjaśnienie 

Średnica kształtek do wykonania kaskady poz. 30 kosztorysu – Ø 200 mm. 
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