Rojewo, 07.09.2020
RB.I.271.3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2020. Nazwa
zadania: „Budowa drogi gminnej Nr 150206 C Liszkowo - Topola”.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Pyt. 1
Wnosimy o zmniejszenie obwodu pni drzew jakie należy nasadzić na 8-12 cm. Sadzonki o obwodzie 1416 cm są drzewami wieloletnimi, które ciężko jest przesadzić ze względu na niszczenie bryły korzeniowej i
są jednocześnie dużo droższe, od proponowanego obwodu.
Odp. 1
Pozycja 8.1.1. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „ Nasadzenia – drzewa o obwodzie pnia 10-12 cm na
wys. 1 m”
Pyt. 2
Proszę o zmianę opisu pozycji kosztorysu 3.1.3, ponieważ zgodnie z przekrojem ta część ławy pod
przepust należy wykonać z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm, a nie z mieszanki
niezwiązanej.
Odp.2
Pozycja 3.1.3. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „ Wykonanie ławy z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 gr. 15 cm”
Pyt. 3
Kto odpowiada za zorganizowanie i opłacenie nadzoru archeologicznego?
Odp. 3
Do zorganizowania i opłacenia nadzoru archeologicznego zobowiązany jest Wykonawca.
Pyt. 4
Proszę o udostępnienie warunków budowy kanału technologicznego.
Odp. 4
Kanał technologiczny będzie po wybudowaniu własnością Gminy Rojewo – nie wymaga się warunków od

gestorów sieci.
Pyt. 5
Ad przedmiar poz nr 7.1.1. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz tej nie powinien być beton C 12/15 zgodnie z
przekrojami poprzecznymi?
Odp. 5
Pozycja 7.1.1. Przedmiaru otrzymuje brzmienie: „Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem
ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm”
Pyt. 6
Ad przedmiar poz nr 8.1.1 Prosimy o podanie gatunku drzew do nasadzeń ze względu na różnice
cenowe.
Odp.6
Zgodnie z wykazem w dokumentacji
Pyt. 7
Ad przedmiar poz nr 8.1.2 Prosimy o podanie gatunku krzewów do nasadzeń ze względu na różnice
cenowe

Odp. 7
Zgodnie z wykazem w dokumentacji

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące
miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurawski

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

