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Dotyczy post$powania o udzielenie zam6wienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, kt6rego przedmiotem jest Modernizacja dr6g gminnych gruntowych w
Gminie Rejowiec Fabryczny.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

W zwi^zku z wnioskiem otrzymanym dnia 03.08.2012 r. o wyjasnienie tresci SIWZ, Gmina
Rejowiec Fabryczny dziataj^c na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. -
Prawo zam6wien publicznych ( Dz. U z 2010 r., nr 113,poz 759 ze zm.) wyjasnia co
nast$puje:

PYTANIEnrl:

Czy w przedmiarze do drogi w miejscowosci Torun jest bl^d w stosunku do specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia. Mam tu na mysli, ze w przedmiarze w dziale 2.
Nawierzchnia drogi w pozycji 4 w opisie rob6t jest "warstwa ulepszaj^ca drogi gruntowej
wykonana z gruzu betonowego, grubosc warstwy po uwatowaniu 15 cm" natomiast w SWIZ
odnosnie tej drogi w przedmiocie zam6wieniajest "ulozenie warstwy ulepszaj^cej z kruszywa
lamanego o gr.l5 cm po uwatowaniu o frakcji 0-31,5 mm i obrobienie na czysto skarp i
korony nasyp6w.

ODPOWIEDZ:

W przedmiarze w dziale II, nawierzchnia drogi w pozycji 4 w opisie robot powinno byc:

warstwa ulepszajqca drogi gruntowej wykonana z kruszywa lamanego o grubosci 15 cm po
uwalowaniu ofrakcji 0-31,5 mm i obrobienie na czysto skarp i korony nasypow

PYTANIEnr2:

Czy w zwi^zku z powyzszym nalezy sugerowac si? przy ustalaniu wartosci kosztorysowej
przedmiarem (gruz betonowy) czy moze SIWZ (kruszywo o frakcji 0-31,5)?

ODPOWIEDZ:

Przy ustalaniu wartosci kosztorysowej nalezy sugerowac si$ SIWZ

PYTANIEnr3:

Kolejne pytanie dotyczy drogi w miejscowosci Kanie Stacja na dzialce nr 226. A mianowicie
podobnie jak w poprzednim przypadku w przedmiarach w dziale 1. Roboty drogowe w
pozycji nr 3 jest napisane "warstwa ulepszaj^ca drogi gruntowej wykonana z gruzu
betonowego, grubosc warstwy po uwatowaniu 15 cm" natomiast w SIWZ napisano "warstwa



podbudowy z gruzu betonowego lub kruszywa kamiennego o gr. 15 cm po zwalowaniu". Czy
tutaj podobniejak we wczesniejszym pytaniu nalezy sugerowac si$ SIWZ czy

moze przedmiarem przy obliczaniu wartosci w kosztorysie?

ODPOWIEDZ:

W przedmiarze dotycz^cym drogi nr 226 w miejscowosci Kanie -Stacja w dziale I roboty
drogowe w pozycji nr 3 powinno byc warstwapodbudowy z gruzu betonowego lub kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm po zawatowaniu. Przy kosztorysowaniu tej drogi rowniez
nalezy sugerowac si$ SIWZ.

Zamawiaj^cy opisuj^c przedmiot zamowienia podaI jako material do modernizacji drog
w Toruniu i Kanie - Stacja kruszywo lamane, natomiast w pkt 21 SIWZ dopuscU
stosowanie innych materialow spehriaj^cych wymagania techniczne.

Powyzsze informacje nalezy traktowacjako integraln^ cz$sc SIWZ.
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