
271.14.2020  

         Lipnica Wielka, 18.01.2021 r.   

 

Do Wykonawców 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

775609-N-2020 w dniu 30.12.2020 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa drogi gminnej K362474 w km od 0+000 

do km 0+995,00 w miejscowości Kiczory, Gmina Lipnica Wielka” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej K362474 w km od 0+000 do km 0+995,00 w miejscowości Kiczory, Gmina Lipnica 

Wielka”    

1. Pytanie Wykonawcy:  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej - udostępnienie przekrojów kanalizacji, kanału 

teletechnicznego oraz opisu technicznego. 

1. Odpowiedź Zamawiającego: (zamawiający powtórzył zapytanie od wykonawcy celem udzielenia bardziej 

szczegółowej odpowiedzi). 

Zaprojektowano kanał technologiczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 

2015 r., poz. 680). Przekroje kanału technologicznego należy przyjąć przekrój wg. profilu KTu1 określonego ww. 

rozporządzeniu. Średnice rur należy przyjąć odpowiednio: 

a. RO (rury osłonowe) - φ 125 mm 

b. RS (rury światłowodowe) - φ 40 mm  

c. WMR (wiązki mikrorur) - φ 40 mm. 

Załączony rysunek nr 10 przedstawia przekrój kanału technologicznego. 

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 13.01.2021 r. polegające na dodaniu dwóch załączników do niniejszego pisma.  

Rysunek K0-1 oraz K0-2 

2. Pytanie Wykonawcy: 

 Jaki typ ram i pokrywy zastosować do studni (typ lekki czy ciężki)? 

2. Odpowiedź Zamawiającego:   

Ramy i pokrywy do studni należy przyjąć jako typ ciężki klasy D-400 

3. Pytanie Wykonawcy:  

Czy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia wewnątrz studni? 

3. Odpowiedź Zamawiającego:   

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń wewnątrz studni 

4. Pytanie Wykonawcy:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie rur kanalizacyjnych typu PP K2-Kan zamiast rur PVC? 

4. Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie rur kanalizacyjnych typu PP K2-Kan SN8. 



5. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o doprecyzowanie poz. 44 d.1.6. w przedmiarze, dotyczącą grubości warstwy wiążącej z mieszanki 

mineralno- bitumicznej. W przedmiarze jest 5cm (4cm i krotność 1,25), natomiast w odpowiedzi napisaliście że 

do wyceny należy przyjąć grubość 8cm. Mając na uwadze zdrową konkurencję, wnosimy o zmianę opisu pozycji 

kosztorysowej nr 44 d.1.6. 

5. Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający ponownie informuje, że w pozycji 44 d.1.6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - należy do wyceny przyjąć warstwę wiążącą – proj. grubość 8cm 

W przedmiarze robót skorygowano pozycję 44 d.1.6. którą należy wyceniać zgodnie z poniżej zamieszczoną 

tabelą: 

 

 
 
Załączniki:   

1. rysunek nr 10 przedstawiający przekrój kanału technologicznego 
2. rysunek nr K01 – przedstawiający profil podłużny KD w km dr. 0+004.35-0+350.71 

3. rysunek nr K02-1 przedstawiający profil podłużny KD w km dr. 0+374.92-0+995.00 
 
Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 Pzp na stronie Zamawiającego 

www.lipnicawielka.pl  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Wójt Gminy Lipnica Wielka    

        Mateusz Alojzy Lichosyt 

http://www.lipnicawielka.pl/







