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Uczestnicy postępowania ZP.271.26.2018 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Odbudowa rowu ziemnego w 

obrębie Gostyń w km 0+000 – 0+650 (działka nr 123)[intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]”. 
 

Gmina Gaworzyce, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.), informuje, że 15 czerwca 2018 r wpłynęły 

zapytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: „Jakiego typu płyt prefabrykowanych należy użyć do umocnienia cieku - pozycja nr. 7 

przedmiaru?” 

Odpowiedź : Betonowe płyty ażurowe typu Meba 40x60x8 cm 

Pytanie 2: „Jakiego rodzaju wzmocnienia gruntu planuje Zamawiający (geostatyka czy geowłóknina)  oraz 

jaki typ - pozycja nr 6 przedmiaru?” 

Odpowiedź: Geowłóknina Typar 

Pytanie 3: „W jakiej pozycji w przedmiaru należy skalkulować koszty związane z pracami  określonymi w 

Rozdziale III. pkt.3.1  SIWZ  t.j.: 

  -usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,6 m, 

 -oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do 

średnicy 1/3, 

   -oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,25 m przy stosunku głębokości  

zamulenia do średnicy 1/3, 

  - czyszczenie 59 m rurociągów o średnicy 0,6 m.” 

Odpowiedź: skorygowano przedmiar : 

-usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,6 m – poz.5 

 -oczyszczanie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 m przy stosunku głębokości zamulenia do 

średnicy 1/3 – poz. 7 

 -oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 1,25 m przy stosunku głębokości zamulenia do 

średnicy 1/3- poz. 8 

 - czyszczenie 59 m rurociągów o średnicy 0,6 m.- w przedmiarze w pozycji 11 występuje jednostka „m”, a 

winno być „h” 
 

Dokonano zmiany SIWZ poprzez zamieszczenie nw. załączników: 

1. skorygowany przedmiar – dotyczy odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3. 

2. zaktualizowaną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ( STWiOR) 

 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.   
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