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 WSZYSCY WYKONAWCY 

  
2020-156250 

 

Dotyczy: Budowa chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje, że w związku  

z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowę chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego 

rowu, wpłynęło od Wykonawcy pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako 

Specyfikacja lub SIWZ) o następującej treści: 

Pytanie nr 3 

Prosimy o jednoznaczną informację jaki zakres prac należy przyjąć do niniejszego przetargu w części 

dotyczącej położenia asfaltu na ulicy Hulewiczów – jej długość od ul. Obornickiej do ul. Herbowej  

to ok. 307 mb – przyjmując szerokość jezdni 5,0 m wychodzi ok. 1.535 m2 asfaltu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający informuje – zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2 (udzielonej w dniu 11.12.2020 r.), 

oraz treścią informacji umieszczonej w Zał. nr 9 do SIWZ pn. „Wytyczne dotyczące zakresu i sposobu 

wykonania robót odtworzeniowych”, że w związku z realizacją zakresu robót odtworzeniowych dotyczących 

warstwy ścieralnej w ramach oddzielnego zadania - zakres robót do wykonania w obrębie jezdni został 

ograniczony w bieżącym postępowaniu do niezbędnych rozbiórek istniejącej nawierzchni, oraz jej 

odtworzenia po wykonanych robotach, do ilości koniecznych dla wykonania wykopów pod budowę sieci 

kanalizacji deszczowej i odtworzenia konstrukcji jezdni na śladzie wykopów. Odtworzenie konstrukcji 

nawierzchni na śladzie wykopu ma być wykonane w układzie warstw, rzędnych i spadków zgodnych  

z Dokumentacją Projektową, do warstwy wiążącej włącznie, z uwzględnieniem niezbędnego stopniowania 

kolejnych odtwarzanych warstw na połączeniu z istniejącą konstrukcją nawierzchni. 

Zakres niezbędnych rozbiórek, oraz związanego z nimi odtworzenia do wykonania w bieżącym 

postępowaniu został uwzględniony/wskazany w załączonym Przedmiarze branży drogowej. 

 


