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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

Do zainteresowanych 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa 

infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych – budowa drogi w Nowych 

Siołkowicach” 
W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

w/w przetarg, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wyjaśnia, co następuje: 

 

Pytanie 1: 

W opisie technicznym pkt. 4 – Opis stanu projektowanego występuje ściek korytkowy 

prefabrykowany 15x50x60 ograniczony krawężnikiem 15x30x100 oraz na zjazdach i na 

przejściach dla pieszych krawężnikiem najazdowym 15x22x100 na długości 70,00 m. Brak w 

przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania ścieku z krawężnikiem. Czy te elementy są 

przewidziane do wykonania?  

Odpowiedź: 

W/w elementy nie są przewidziane do wykonania. 

Pytanie 2: 

Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania studni chłonnej fi 120 o której mowa w 

pkt. 15 Opisu Technicznego. Czy studnia jest przewidziana do wykonania? 

Odpowiedź: 

Studnia chłonna fi 120 nie jest przewidziana do wykonania. 

Pytanie 3: 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zawierają opisy robót, których wielkości nie zostały 

określone w przedmiarze robót: usuniecie drzew, wykonie nasypów, oznakowanie poziome 

cienkowarstwowe. Czy roboty te wchodzą w zakres w/w inwestycji 

Odpowiedź: 

Opisane roboty nie wchodzą w zakres opracowania inwestycji. 

 

 



Pytanie 4: 

Prosimy o wskazanie lokalizacji składowiska odpadów przewidzianego do składowania gruzu 

bitumicznego oraz ziemi w ramach przedmiotowej inwestycji. Prosimy także o podanie 

wysokości obowiązujących na tym składowisku opłatach. 

Odpowiedź:    

 Przewidziane składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Chróścice. Cena za odpady 

kształtuje się na poziomie około 24,00 zł/t  

Pytanie 5: 

W poz. 18 przedmiaru występuje dodatek na każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi 

samochodem samowyładowczym po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. Gr. I-IV). Czy 

łączna odległość wywozu ziemi w ilości 135,38m
3
 wynosi 2 km, czy tez powinna zostać 

zastosowana krotność analogicznie jak w poz. 8 przedmiaru? 

Odpowiedź:   

W/w pytanie dotyczy pozycji 19 nie 18 przedmiaru.           

Proszę w pozycji 19 zastosować krotność analogiczną jak w pozycji 8 przedmiaru (krotność x 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


