
Gródek nad Dunajcem, 8 marca 2107 r. 

Zamawiający:  

Gmina Gródek nad Dunajcem  

Gródek nad Dunajcem 54  

33-318 Gródek nad Dunajcem  

  

Do:  

1. Wykonawców zainteresowanych udziałem 

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn: „Przebudowa drogi powiatowej  1561 K Sienna – 

Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach 

Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)”  

2. Strona internetowa: www.gminagrodek.pl   

 
Nasz znak: IZP.271.I.02.Z.3.2017  

  

INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI   

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
  

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych udziela wyjaśnień odnośnie zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  1561 

K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)” -  

nr zamówienia: IZP.271.I.2.2017 

 

1. Dnia 7 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:   

1. Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów geosiatki z pozycji nr 35 kosztorysu ofertowego. 

2. Z analizy przekrojów poprzecznych wynika, że konieczne będzie uzupełnienie nasypów pod chodnikami. 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji dotyczących uzupełnienia nasypów 

 

2. Odpowiedź 1:  

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania geosiatki z włókna szklanego o poniższych parametrach 

mechanicznych:  

 - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ wszerz pasma – min. 100 kN/m 

 

3. Odpowiedź 2:  

Zamawiający zwraca uwagę na to, że przedmiary są materiałem pomocniczym przy wycenie oferty, niemniej 

jednak informujemy, że roboty związane z uzupełnieniem nasypów są uwzględnione  w poz. 45 i 46 przedmiaru 

robót (roboty związane z kanalizacją deszczową) oraz przewidziano podbudowy pod konstrukcję chodnika. 

 

4. Powyższe wyjaśnienie stanowi podstawę do zmiany terminu składania ofert.  

Nowy termin składania ofert został ustalony na 10 marca 2017 roku, godz. 14:00, a termin otwarcia ofert na 

godz..14:05 

 

Wójt Gminy  

Gródek nad Dunajcem  

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz  

....................................................................  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  

 
Rozdzielnik  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  

http://www.gminagrodek.pl/
http://www.gminagrodek.pl/

