
PYTANIA - ODPOWIEDZI NR 1 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
               przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ul. Gawlika  
               w Kaletach – I etap” 
 

 
Znak sprawy: WSiRG.7220.006.G.2014.J.P. 
 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania jednego z Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie 
 

Pytanie: 
1) Dotyczy: Przedmiaru robót - część drogowa -  poz. 5, 8, 16, 25, 38  
Zamawiający zakłada przewóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km, czy wskaże miejsce 
składowania  w tej odległości ? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie: 
2) Dotyczy: Przedmiaru robót – część drogowa poz. 12 
Prosimy o podanie rodzaju geosiatki jaką należy przyjąć do wyceny (parametry),  
czy w wycenie należy przyjąć również zaznaczoną na rys. konstrukcyjnym geowłókninę 
separacyjną – filtracyjną, jeżeli tak, prosimy o parametry ? 
 
Odpowiedź: 
Do wyceny, geowłókniny proszę nie przyjmować. 

Natomiast w kwestii geosiatki, proszę przyjąć geosiatkę o sztywnych węzłach: 
- materiał: polipropylen (PP) z dodatkiem 2% sadzy (inhibitor UV), 
- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319 – min. 45 kN/m,  
- wytrzymałość na rozciąganie (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319 – min. 45 kN/m, 
- trwałość w latach: co najmniej 60 lat, w gruntach naturalnych o 4<pH<9 w temperaturze  
< 25°C, 
- siła przenoszona przy 2% odkształcenia w obu kierunkach min: 16 kN/m,  
- sztywność węzła: ≥95% wg PN-EN ISO 10319, 
- wielkość oczek siatki – 35x35 mm ± 3mm. 
Ze względu na właściwości nie dopuszcza się stosowania geosiatek o węzłach zgrzewanych, 
klejonych, przeplatanych i w jakikolwiek inny sposób wtórnie łączonych. 
 
3) Dotyczy : Przedmiaru robót – część kanalizacyjna – poz. 10, 34, 48 
Zamawiający zakłada przewóz materiałów z rozbiórki na odległość 2 km i 10 km, czy wskaże 
miejsce składowania w tych odległościach ? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
4) Dotyczy: Przedmiaru robót – część kanalizacyjna – poz. 23 
Czy zgodnie z Projektem Technicznym należy przyjąć do wyceny zwięczenie studni zwężką, 
czy zgodnie z przedmiarem robót pierścieniem odciążającym i płytą pokrywową.  
 
Odpowiedź: 
Proszę przyjmować zgodnie z przedmiarem zwięczenie studni pierścieniem odciążającym  
i płytą pokrywową.  
 
 
 

 


