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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. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 

oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w 

Grójcu”.  

Pytania dotyczące budowy ul. Akacjowej:  

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju kostkę z „płyt wskaźnikowych” należy 

uwzględnić podczas wyceny? Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz załączoną SST są 

to płyty o wymiarach 40x40x5 cm, natomiast zgodnie z załączonym Szczegółem 

konstrukcyjnym  są to płyty 35x35x5 cm. 

 

Odpowiedź: 

Przy wycenie należy uwzględnić „płyty wskaźnikowe” o wymiarach 40x40x5 cm. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania „płyt wskaźnikowych” o wymiarach o 

wymiarach 35x35x5 cm pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących właściwości 

fizycznych i mechanicznych  określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką rozliczeniową jest m
2
. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny 

chodników, zjazdów oraz ciągów pieszo-jezdnych? 

 

Ciąg pieszo- jezdny- kostka typu Behaton  

Chodniki, zjazdy- kostka typu Holland  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o zamieszczenie rysunków technicznych dotyczących lokalizacji i montażu 

oświetlenia ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki techniczne dotyczące lokalizacji 

i montażu oświetlenia. 

 

Pytanie 4: 

W załączonym opisie technicznym dotyczącym oświetlenia wskazana jest nazwa 

producenta słupów. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownego wykreślenia. 

 



Pytanie 5: 

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?  

 

Odpowiedź: 

Dla wykonania przedmiotu umowy decyzja na wycinkę drzew nie jest wymagana.  

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

informacją zawartą w SIWZ? 

 

Nie. 

 

Pytania dotyczące przebudowy ul. Brzozowej:  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie, który z dwóch zamieszczonych kosztorysów dotyczących 

przebudowy ul. Brzozowej należy uwzględnić.  

 

Odpowiedź:  

Obydwa. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o zamieszczenie SST zgodnie, z którą należy wykonać poz. 29 kosztorysu                     

tj. zbrojenie z kompozytu (szklana siatka o sztywnych węzłach na geowłókninie)  

 

Odpowiedź: 

Stosowna SST jest zamieszczona pn. „D–05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji 

nawierzchni z nawierzchnią istniejącą”.  

 

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie jaką kostkę kamienną należy uwzględnić podczas wyceny? 

Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 36 jest to kostka kamienna 11/13 cm, natomiast 

w załączonej SST wymienione są dwa rodzaje kostki 9/11 oraz 15/17 cm. 

   

Odpowiedź: 

Do wyceny należy uwzględnić kostkę bazaltową o wymiarach 8x11 cm lub 9x11 cm (w 

zależności od producenta) koloru czarnego.  

 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o informacje, jaki rodzaj kostki (nazwa) należy uwzględnić podczas wyceny 

chodników i zjazdów?. 

   

Odpowiedź: 

Typu bulwar. 

 

 

 



Pytanie 5: 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z 

informacją zawartą w SIWZ? 

 

Nie. 

 

 

 

 


