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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 
Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Budowa drogi gminnej Nr 160522W w miejscowości Pabierowice Gmina Grójec ” 

 
Pytania i odpowiedzi   

 
1 Czy Zamawiający  potwierdza, iż do wykonania pozostał zakres zawarty w zamieszczonym 

przedmiarze? 
2 Jaka powinna być prawidłowa grubość warstw bitumicznych? Zgodnie z przedmiarem są to warstwy: 

wiążąca gr 4 cm i ścieralna gr. 4 cm, natomiast projekt budowlany  zakłada warstwy: wiążącą  gr. 7 cm i 
ścieralną gr. 5 cm. 

3 Czy należy wykonać pobocza  gr. 20 cm z kruszywa łamanego zgodnie z projektem? Jeśli tak, prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru. 

4 Czy łuki na zjazdach mają być umacniane kruszywem wg projektu? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru. 

5 Czy wykonując pełną konstrukcję drogi na skrzyżowaniu (0+766,7) należy wykonać ją zgodnie z 
projektem, który zakłada wzmocnienie podłoża geosiatką i geowłókniną  separacyjną? Jeśli tak, prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje. 

6 Jakiej grubości należy wykonać podbudowę na drodze? Przedmiar mówi o 5cm, krotność =0,5. Czy 
należy rozumieć to jako  wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 2,5 cm? 

7 Mając na uwadze duże rozbieżności między projektem a stanem faktycznym oraz fakt wykonania części 
robót (co potwierdzają powyższe pytania), czy  Zamawiający dopuszcza  zmianę charakteru 
wynagrodzenia ryczałtowego na kosztorysowe. Taki sposób rozliczenia umożliwi  prawidłowe 
skalkulowanie kwoty oferty. 

8 Czy Zamawiający posiada  zatwierdzoną docelową organizację ruchu? Prosimy o zamieszczenie rodzaju 
oznakowania (ilości nie są zgodne z SST) oraz o podanie lokalizacji montażu barier  ochronnych. 

9 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wyprofilowania rowów gr. 10 cm. Projekt zakłada wykonanie 
rowów trapezowych, natomiast istniejące rowy są pozarastane i nieforemne. 

10 Czy zostało wykonane docieplenie wodociągu pod rowem zgodnie z załączonym projektem? 
11 Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie projektu? Prosimy o zamieszczenie  tych uzgodnień. 

 
 
 
 

Odpowiedzi na zapytania  
 
 
1. Odpowiedź na pytanie nr 1  
    Tak. 
 
2. Odpowiedź na pytanie nr 2  
    Warstwy nawierzchni należy wykonąć zgodnie z grubościami określonymi w  
    przedmiarze (4+4 cm) i SST D-05.03.05a oraz D-05.03.05b pkt 1.3. 
 
3. Odpowiedź na pytanie nr 3  
    Nie. Pobocza gruntowe (nie z kruszywa łamanego) należy wykonać zgodnie z  
    przedmiarem  i SST D-06.03.01 pkt. 1.1. i pkt 1.3. 
 
4. Odpowiedź na pytanie nr 4  



Nie. Pobocza na łukach zjazdów do wykonania jako gruntowe (nie z kruszywa     
łamanego)  

 
5. Odpowiedź na pytanie nr 5  

Nie. Konstrukcję na skrzyżowaniu w km 0+766,70 należy wykonać zgodnie 
przedmiarem robót bez użycia geosiatki i geowłókniny separacyjnej, która nie 
występuje w SST D-04.02.01  Warstwa odsączająca poz 2.2  Rodzaje materiałów. 

 
6. Odpowiedź na pytanie nr 6  
    Przedmiar przewiduje wykonanie wzmocnienia istniejącej warstwy podbudowy z  
    kruszywa łamanego ponieważ nie wykonana jest pełna grubość podbudowy z I Etapu 
    robót. Warstwa gr. 5 cm stanowi uzupełnienie pełnej konstrukcji podbudowy a   
    sposób jej  wykonania określony w SST D-04.04.02 pkt. 1.3. 
 
7. Odpowiedź na pytanie nr 7  
    Inwestor nie dopuszcza zmiany charakteru wynagrodzenia ryczałtowego. 
    Kosztorys ofertowy zawiera elementy kalkulacji cenowej tj. Stawka roboczogodziny,    
    poziom cenowy, narzuty celem określenia wartości robót nieprzewidzianych (nie  
    mających  odniesienia w dokumentacji technicznej, przedmiarze i SST) a koniecznych  
    do   realizacji  celem prawidłowego wykonania zadania w trakcie prowadzenia robót.  
 
8. Odpowiedź na pytanie nr 8  
    Inwestor posiada docelową oranizację ruchu. Różice w ilości znaków pomiędzy  
    projektem a przedmiarem i SST wynikają z ustawienia części oznakowania w I Etapie  
    robót. 
    Bariery do ustawienia w km od 0+525 do 0+578 
 
9. Odpowiedź na pytanie nr 9  
    Rowy trapezowe wymienione w dokumentacji technicznej zostały wykonane w  
    I Etapie  robót. Pod pojęciem wyprofilowanie rowów gr. 10 cm Inwestor rozumie  
    roboty  określone  w SST D-06.04.01 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe)  
    pkt. 1.3. 
 
10.Instalacja wodociągowa została już przebudowana i odebrana , obecnie nie  
    wykonujemy żadnych prac związanych z przebudową sieci. 
 
11.Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. 
 

 
 


