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        WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 
 
Wymiana nawierzchni placu przy przestanku PKS w Rewalu 
  
Treść wspomniane zapytania jest następująca : 
 
„W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie wymiany nawierzchni placu przy przystanku 
PKS w Rewalu proszę o udzielenie następującej informacji dotyczącej przedmiaru robót ?. 
1. W przedmiarze robót Dział II Podbudowa poz 6 przyjęto wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego gr 15 cm, a w przekroju konstrukcyjnym - Opis warstw przyjęto podbudowę zasadnicza z 
kruszywa łamanego gr 15 cm. Jaką podbudowę  - z czego wykonaną naleŜy przyjąć do wyceny ? 
2. W przedmiarze robót w dziale III KrawęŜniki poz 7 i 8 przyjęto krawęŜniki betonowe z wykonaniem 
ławy betonowej, natomiast w przekroju konstrukcyjnym - Opis warstw przyjęto ławę betonową z 
oporem. Jaka ławę naleŜy przyjąć do wyceny ?„ 
 

• Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
 

 
Ad. 1 NaleŜy przyjąć do wyceny podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego gr. 15 cm. 
Ad. 2 NaleŜy przyjąć do wyceny krawęŜniki betonowe z wykonaniem ławy betonowej z oporem z   
          betonu B-15. 
 

• Zamawiający modyfikuje sposób opisu koperty z ofertą przetargową (zgodnie z przedmiotem 
zamówienia), określony w pkt 10.12 SIWZ (pod dwukropku), na następujący : „Oferta na 
Wymianę nawierzchni parkingu w Rewalu.” Dalsze informacje pozostają bez zmian. 

 
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz został zamieszczone na stronie 
internetowej. 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 


