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Odpowiedzi na pytania  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Numer sprawy: IZP.271.9.2019 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Przydonica poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562K Podole 

Górowa - Łęka” – numer postępowania IZP.271.9.2019  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1:   

Przedmiar robót poz. nr 2.2.3 mówi o wykonaniu przepustów pod zjazdami. Załączona dokumentacja 

nie zawiera parametrów części przelotowej przepustu oraz ścianek czołowych. Celem prawidłowej 

kalkulacji robót prosimy o podanie w/w wymiarów przepustu do wykonania oraz dopisania 

odpowiednich pozycji w przedmiarze robot. 

Odpowiedź 1:  

Przedmiar robót poz. 2.2.3 odnosi się do wykonania ścianki czołowej na wlocie projektowanej 

studni kanalizacyjnej nr A-SW1. Ściankę czołowa należy wykonać jako systemową, zgodnie z dok. 

projektową.  

 

Pytanie 2:   

Przedmiar robot poz. 1.4.13 mówi o wykonaniu korytka betonowego 35x50x40 natomiast plan 

sytuacyjny rys. nr 1 wskazuje do wykonania korytko „mulda” 50x50x15. Zarówno Opis techniczny jak i 

rys. przekroje poprzeczne nie zawierają w/w pozycji do wykonania. Prosimy o informację czy należy 

wykonać korytka. Jeżeli tak prosimy o podanie typu oraz wymiarów. Prosimy o zamieszczenie 

zaktualizowanego rys. przekroju poprzecznego. 
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Odpowiedź 2:  

Korytko betonowe wskazane w przedmiarze robót w poz. 1.4.13 należy wykonać jako korytko typu 

„mulda” 50x50x15 cm. 

 

Pytanie 3:   

Opis techniczny oraz plan sytuacyjny wskazuje do wykonania przejście dla pieszych. Przedmiar robót 

nie zwiera w/w pozycji do wykonania. Prosimy o doprecyzowanie robót związanych z wykonaniem 

przejścia dla pieszych i dopisanie pozycji do przedmiaru robót.. 

Odpowiedź 3:  

Roboty budowlano-montażowe w ramach niniejszego zamówienia nie obejmują wykonania 

przejścia dla pieszych.  

 

  

 

 

 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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