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Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzeziny
od km 0+000 do km 0+778”.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia, co
następuje:
Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. rodzaju podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm między opisem technicznym, –Rm=5MPa, a rys. nr. D-04-01 przekroje
normalne –Rm= 2,5MPa.
Odpowiedź: Należy rozpatrywać wytrzymałość równą Rm = 5 MPa
Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie frakcji kruszywa na podbudowę gr. 15 cm miedzy przedmiarem
robót, opisem technicznym- 0/63mm, a rys. nr. D-04-01 przekroje normalne-0/31,5mm.
Odpowiedź: Grubości warstw i frakcje opisane w przedmiarze, na rys. D-04.01 Przekroje normalne
oraz w opisie technicznym są spójne. Prosimy uważnie czytać dokumentację.
Na wlocie skrzyżowania warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji
0/63 mm gr 15 cm oraz warstwa górna 0/31,5 mm gr 8 cm
Naprawa jam i ubytków z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji 0/31,5 mm
Warstwa wyrównawcza na drodze z mieszanki niezwiązanej (KKŁSM) frakcji 0/31,5 mm
Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. grubości warstwy z kruszywa 0/31,5mm na
poboczach miedzy rys. nr. D-04-01 przekroje normalne – śr.20 cm, a przedmiarem robót – 16 cm.
Odpowiedź: Należy przyjąć grubość poboczy zgodną z przedmiarem robót.

Pytanie

4.

Czy

Zamawiający

zaakceptuje

wniesienie

wadium

w

postaci

gwarancji

ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane droga
elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. sekretariat@modliborzyce.pl (lub inny podany
w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?
Odpowiedź: W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie elektronicznej
z podpisem kwalifikowanym poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail podany
w SIWZ tj. sekretariat@modliborzyce.pl, po prawidłowej weryfikacji podpisu elektronicznego
wadium zostanie zaakceptowane.
Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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