
Gródek nad Dunajcem, 22 czerwca 2018 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: 
„Modernizacja drogi rolniczej Lipie w kierunku Hajduga" 
2/ Strona internetowa: www.gminagrodek.pl  

Nasz znak: IZP.271.I.7.2018 
 

INFORMACJA O WYJAŚNIENIU ORAZ ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 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.: „„Modernizacja drogi 
rolniczej Lipie w kierunku Hajduga" oraz wprowadza do ww specyfikacji zmiany jak poniżej. 

 
Dnia 18 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie: 
 
Pytanie 1/ Zgodnie z załącznikiem  nr 4.3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

przewiduje zastosowanie geowłókniny pod warstwę podbudowy. Natomiast w przedmiarze nie ma ujętej pozycji 
na montaż geowłókniny. 

Czy geowłóknina ma być zastosowana? Jeśli tak, to o jakich parametrach? 
 
Odpowiedź 1/: Zamawiający rezygnuje z obowiązku zastosowania geowłókniny. 
 
Pytanie 2/ STWiR mówi o uzyskaniu wtórnego modułu odkształcania na podbudowie na jezdni i 

zjazdów na poziomie 180 MPa. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, aby 
uzyskać wtórny moduł odkształcenia na poziomie 180 MPa należałoby zastosować warstwę 30 cm kruszywa 
zagęszczanego mechanicznie. 

Wnosimy o zmianę w przedmiarze o zwiększenie grubości warstwy do 30 cm. 
 
Odpowiedź 2/: Zamawiający zmniejsza wymóg w zakresie uzyskania wtórnego modułu odkształcenia 

na podbudowie na jezdni i zjazdów z poziomu 180 MPa do poziomu 140 MPa. 
 
Pytanie 3/ W przypadku utrzymania przedmiaru i technologii wykonania bez zmian w okresie 

gwarancyjnym bezwzględnie wystąpią pęknięcia nawierzchni betonowej. Proszę o wyłączenie z zakresu 
gwarancji pęknięć nawierzchni betonowej. 

 
Odpowiedź 3/ Zamawiający podtrzymuje zakres gwarancji wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany nie powodują konieczności zmiany terminu otwarcia ofert. 
 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

 
 
 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
.................................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 

http://www.gminagrodek.pl/

